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Francija gal pripa 
žintų Rusiją

Unijos viršininkai turės 
eiti kalėjiman

Sukilėliai vėl sumušti
Rusija prašys Francijos 

pripažinimo
Francija gal ir sutiks pripažin

ti, nes karo skolų kliūtis liku
si pašalinta.

PARYŽIUS, gr. 20. — Jungt. 
Valstijoms atmetus Rusijos val
džios maldavimą pripažinti Ru
siją, Rusija dabar ketina pra
šyti tokio pripažinimo iš Fran
cijos.

Kaip išrodo, Francija sutm!- 
ka užmiršti Rusijos karo skolą. 
Ikišiol gi Maskvos atsisakymas 
pripažinti1 caro ir karo skolas 
ir buvo didžiausia kliūtis Fran
ci j os-Rusi jos susitarimui. t

Per pastaruosius kelia mė
nesius Rusija biržoje supirkinė- 
jusi Rusijos paskolos bontts ir 
tai už labai žemą kainą, taip 
kad su nedaugeliu pinigų Rusi
ja atgavo didesnę dalį savo bo- 
nų. '

Dar neišpirktų bonų pasiliko 
tiek mažai, kad Rusija dabar 
jau sutinka pripažinti savo bu
vusias skolas, jei tuo ji gali lai
mėti Francijos pripažinimą.

Francijos nuomonė Rusijos 
pripažinimo klausimu yra pasi
dalinusi. Kuomet vieni labai 
prielankiai į tai žiuri ir net rei
kalauja tokio 
kiti Rusijos 
ir priešinasi 
Pripažinimo 
kad reikia stengtis Rusiją ati
traukti nuo Vokietijos, tuo izo
liuojant Vokietiją ir pašalinant 
pavojų Vokietijos karo prieš, 
Franci ją. Be to esą Francijos 
susitarimas su Rusija sustiprin-

pripažinimo, tai 
valdžia nepasitiki 
jos pripažinimui, 
šalininkai sako,

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas* turi kasdien aekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEMR”.

čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek me. 
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, Ir nusipirksi jj kaipo bar- 
geną. Jei turi namus ptardavl- 
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vi, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA. 
MAI-ŽEMfi.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

tų Franci ją ir jos kivirčiuose 
su Anglija.

Pardavė aeroplanus. — Nese
nai Francijos firmOs pardavė 
Rusijai daug aeroplanų. Ir nors 
niekųrie laikraščiai protestavo 
prieš tai, nėra įrodymų, kad 
valdžia butų tam pardavimui 
pasipriešinusi. Kalbama, ]<ad 
premieras Poincare tikrai nori 
užmegsti ryšius su Rusija, bet 
tik prezidentas Millerandas ne
prielankiai į tai žiuri.

Vargiai galima abejoti, kad 
Fra nei jos-Rusi jos susitarimas 
pašalintų baimę Lenkijoj ir 
Rumunijoj, patenkintų Jugo 
Slaviją ir Cecho Slovakiją ir 
tuo sustiprintų Francijos poli
tiką visoje Europoje.

Janitoriy unijos viršininkai 
turės eiti kalėjiman

Augščiausias teismas patvirtino 
jų nuteisimą.

CHICAGO. — Illinois augš- 
čiausias teismas vakar nuspren
dė, kad Chicagos janitorių uni
jos prezidentas William F. Que- 
ese ir 9 kiti tos unijos biznio 
agentai turi atsėdėti paskirtą 
laiką kalėjime ir patvirtino že
mesniojo teismo nuosprendį.

Juos nuteista dvieji metai at
gal kalėjiman nuo vienų iki pen
kių metų už prievartą, vertimą 
žmonių bereikalo jiems mokėti 
pinigus ir terorizavimą ir dari- 
mą nuostolių tiem namams, kur 
buvo samdomi neunistai janito- 
riai.

Be unijos prezidento Queese, 
nuteistais yra: sekretorius Eu
gene Foster, iždininkas John 
D. Sullivan ir biznio agentai 
Claude E. Peters, Robert Oster- 
berg, Frank McWaters, George 
Waters, John Mattis, Peter Le- 
gey ir Guy Anderson,

Sudegė lovoj.

CHICAGO. — Jolm Kerpins- 
ki, 28 m., 5538 So. Kildare Avė., 
pasimirė nuo žaizdų, kurias jifl 
ąpiaikS užsidegus šionikiiii, ant 
kurio jis miegojo. 'Spėjama, 
kad Kerpdnski girtas atsigulė ir 
numetė lovon degantį cigaretę.
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Naujieny Kontosto 
vedėjas

kaa-esti Naujienų ofise 
dlen dienomis, o taipgi 
vakarais seredomis ir 
subatomtis. NedėJiomis-gi 

esti nuo 12 vai iki 2 vai. 
po piet. Visi dalyvaujan
tis konteste gali jį pažy
mėtomis valandomis ma
tyti, gauti informacijų ir 
išduoti jam raportus.

Meksikos sukilėliai vėl 
sumušti

2u0 sukilėlių užmušta mūšy Ta- 
basco valstijoj. Meksika ne
priimtų Amerikos bandymo 
sutaikinti su sukilėliais.

MEXICO .CITY, gruodžio 20. 
— Oficialiniai paskelbta, ' kad 
sukilėliai, kurie užpuolė Tabas- 
co valstijos sostinę Vilią Her- 
mosa, liko po 34 valandų mūšio 
sumušti ir neteko daugiau kaip 
200 užmuštais ir dar daugiau 
sužeistais. Iš valdžios pusės kri
to 30 kareivių.

Sukilėliai pabėgo, palikdami 
užmuštuosius ir sužeistuosius ir 
daugybės karo medžiagų.

Ties Pueblo ir Esperanza mu
šis atsinaujino, be to valdžios 
kareiviai atsiėmė Tehuacan.

Vidaus reikalų ministeris .Co- 
lunga užginčijo žinioms, kad 
Washingtonas buk pasisiūlęs 
tarpininkauti tarp sukilėlių ir 
Obregono valdžios. Ministeris 
sako, kad Meksika niekad nėra 
gavusi oficialiniai tčkio pasiūly
mo ir butų jį atmetusi, nes tai 
reikštų sukilėlių pripažinimą.
Meksikos darbininkai prašys 

sustabdyti ginklų Šmugelį.
NEW ORLĘANS, gruodžio 

20. — Meksikos Darbo Federaci
jos delegatas ir ministerijos na-, 
rys Robert Haberman vyksta į 
Wašhingtoną paprašyti Ameri 
tos Darbo Federacijos preziden
tą Gompersą pagelbėti sustab
dyti šmugelį ginklų į Meksiką. 
Haberman pasiūlys, kad Federa
cija pakviestų visus portų ir ge- 
ežinkelių darbininkus pranešti 
federalinei valdžiai apie1 kiek
vieną nužiūrimą siuntinį į Mek
siką (Amerikos valdžia yra už
draudusi siųsti ginklus Meksi
kos sukilėliams).

“Meksikos darbininkai yra su 
Obregono valdžia,” sako Haber
man. “Aš manau, kad nereikia 
abejoti apie tai, jog Amerikos 
žmonės supras teisingumą mu
sų prašymo.”

Kviečia Venizelos sugrįš 
ii Graikijon

Graikijoj prasideda kova tarp 
militaristų ir demokratų.

ATHENAI, gruodžio 20. — 
Grupė, atstovaujanti 4,000 
Graikijos armijos ir laivyno ofi- 
cierių, pasiuntė šiandie telegra
mą Venezelos į Paryžių, kvie
čiančią buvusįjį premierą tuo- 
jaus sugrįžti į Athenus. Tai yra 
ta pati grupė, kuri privertė ka
ralių Jurgį išsinešdinti iš Grai
kijos. ' <

Militarinis diktatorius pulk. 
Plastiras taipjau pakvietė Veni- 
zelos sugrįšti.

Pas respublikonus prasideda 
savitarpinė kova. Dalis respubli
konų, vadovaujamų militarinty 
diktatoriaus pulk. Plastiras, rei
kalauja tokio kabineto, kur pre- 
mieru butų pulk. Plastiras. Prie
šingoj i f rakei j a, vadovau j ama 
gen. Conditis ir Papanastasion, 
demokratų partijos vadovų, rei
kalauja grynai civilinės valdžios.

Paryžiaus žinios rodo, kad 
Venizelos laukia galutinų perei
tų balsavimų davinių pirm negu 
nusprendus apie grįžimą į Grai
kiją. Artimi Venizelos žmonės 
sako, kad Venizelos negrįš, jei 
nebus pilnai įsitikinęs, kad jo 
sugrįžimo pageidauja didelš da
lis Graikijos gyventojų.

Cičerinas atsako Hughes
Jei Amerika gali reikalauti at

lyginimo, lai ir Rusija priva
lėtų gauti atlyginimą už Ame
rikos intervenciją, sak° Ciče
rinas.

MASKVA, gr. 20. — Rusijos 
užsienio rūkalų ministeris Ci
čerinas pasikalbėjime su ko
respondentais atsakė į Ameri
kos valstybės sekretoriaus Hu
ghes notą, atsisakančią vesti 
derybas dėl Rusijos pripažini
mo.

Cičerinas sako, kad Amerikos 
susitarimas su Rusija išeitų ant 
naudos pasaulio taikai, bet Hu
ghes to nenorįs. '

“Jis (Hughes) sako, kad mes 
turime sugrąžinti visas konfis
kuotas nuosavybes, patenkinti 
reikalavimus ir užmokėti skolas 
net pirm negu jis sutiks pra
dėti derybas. Tai mes iš savo 
pusės galime pareikalauti, kad 
nuostoliai už Amerikos inter
venciją turi būti; atlyginti pirm 
negu prasidės derybos,” sakė 
Cičerinas. <

Cičerinas užsigynė, kad Rusi
ja neremia jokios prieš valdiškos 
agitacijos Amerikoje.

Cičerinas pasakė, kad santb 
kiai su Anglija pablogėjo ir 
gali kilti komplikacijų su Ang
lija delęi pastarosios ultimatu
mo Afganistanui, katf ta šalis 
nutrauktų vishs ryšius su Rusi
ja.

Rusijoskareiviy maištas
Sukilo kareiviai keliuose Sibiro 

miestuose.

Iš VlarHARBIN, gr. 19. 
di vos toko, Nikolsko ir Ghaba- 
rovsko gauta žinių, kad ten pe
reitą pirmadięnį pradėjo sovie
tų Rusijos kareivių sukilimas.

Sukilusiems 
viams gelbsti 
partizanai.

Tų miestų 
priversti prie sukilimo delei be- 
gailestingo rinkimą maisto tak
sų, religinio persekiojimo ir 
žiaurumo .bolševikų valdininkų.

bolšev|(kų karei- 
Si beri jos, baltieji

gyventojai buvo

Penki žmonės užmušti
Automobilis užmušė jaunutę lie

tuvaitę.

CHICAGO. — Vakar nelaimė
se su automobiliais žuvo penki 
žmonės. {

Viena moteris, kuri skubinosi 
pagauti traukinį į Chicago ir 
dvi 16 m. mergaitės, kurios sku
binosi j mokyklą, liko užmuštos,, 
kada traukinis ties Barrington. 
III., užbėgo an| jų automobi- 
liaus. Ketvirta mergaitė irgi 
galbūt mirs.

Trokas ant vietog užmušė lie
tuvaitę Alice Jučas, 8 m., prie 
jos namų 2623 Princeton Avė. 
Trokas pabėgo ir policija jo 
j ieško.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 20 d., užsienio 

pinigu ne mažiaus kaip už 25,00t 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame* 
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 av. sterlingų 
Avstrijos 100,000 kronų 
Belgijos 100 frankų .. < 
Danijos 100 markių ....
Finų 100 markių .........
Italijos 100 lirų .......
Francijos 100 frankų . 
Lietuvos 100 Litų .........
Norvegijos 100 kronų .... 
Olandų 1OO kronų .... 
Švedijos 100 kronų .........
Šveicarijos 100 frankų .. $17.42

.....  $4.88 

.....  $1.4r 

.. $4.52 
... $17,87 
..... $2.50 
.. .'i $4.32 
...' $5.16 
.... $10.00 
.... $14.97 
. . $38.05 
.... $2'6.3?

Anglijos liberalai neis 
koalicijon

- LONDONAS, gr. 18. — Bu
vęs premjeras Asųuith, libera
lų partijos vadovas, kalbėda
mas tos partijos susirinkime, 
kuriame dalyvavo Lloyd George 
ir veik visi liberalai parlamen
to nariai, pareiškė, kad libera
lai neis koalicijon ir nedarys jo
kių blokų su kitomis partijomis. 
Netik kad neis koalicijon, bet 
ir nebuvo jokių derybų ar pasi
tarimų apie tai su kitomis par
tijomis.

Liberalai ir negali eiti jokion 
koalicijon, nes tai reikštų sus
kilimą partijos, kadangi kuo
met viena dalis liberalų atsto
vų pritaria labiau konservatyį- 
vams, tai didžiuma jų labiau 
linksta prie darbiečių ir sutin
ka greičiau eiti į koaliciją su 
darbiečiais, negu kad su konser- 
vatyvais, kuriems labiau prita
ria liberalų vadovai.

Grabski—Lenkijos 
premjeras

Užsienio reikalų ministeriu pa
skirtas Zamojskis.

VARŠAVA, gr. 19. — Vladui 
Grabshiui pasisekė sudaryti 
Lenkijos kabinetą, kurio sąsta
tas neužilgo bus paskelbtas, <■** 

Be premierystės, Grabskį taip 
jau bus finansų ministeriu ir 
ketina padaryti svarbių finan
sinių reformų, nes fįnansų klau
simas dabar yra. visų svarbiau
sias klausimas Lenkijoje. «

Maurice Žarnojski, buvęs mui
tų ministeris, yra skiriamas už
sienio reikalų ministeriu.

Grabskio kabinetas esąs ne
partinis, sudarytas viisai neat
sižvelgiant į partijas ir vien tik 
rūpinsis pravedimu svarbių fi
nansinių reformų, kad kaip nors 
pakėlus, nusmukusią Lenkijos 
markę.

Reikalauja ištirti Rusijos 
suokalbius Amerikoje

WASHINGTON, gr. 20. — 
Senatorius Borah senate parei
kalavo ištirti valstybės sekre
toriaus Hughes kaltinimą, kad 
Rusija deda pastangų nuversti 
Amerikos valdžią. Tokiam ty
rinėjimui pritaria ir niekųrie 
kiti senatoriai. Tai daugiausia 
tie senatoriai, kurie reikalauja 
Rusijos pripažinimo ir mano, 
kad tyrinėjimai parodys, jog 
tokis Hughes tvirtinimas netu
ri pamato. 

, , .1 . .............. ..

Girtas nušovė du žmones ir pats 
nusišovė.

„■: r 'k

CHICAGO.-—John Nawsa- 
kick, 50 m., kiek laiko atgal buv<> 
areštuotas ir nubaustas už lindi
mą prie Rose Klanelek, 34 m., 
34 m., 4402 So. Komihsky Avė., 
kur jis pirmiau gyveno. Užpe- 
reitą vakarą jis atėjo pas Kla
nelek “padaryti ugadas” ir atsi
nešė visą kvortą munšaino, kurį 
ir gėrė yisi iki po vidurnakčio. 
Užsibaigus girtavimui, Nawsa- 
kick urnai priėjo prie Klanele- 
kienės, išsitraukė revolverį ir 
keliais šūviais ją ant vietos nu
šovė, paskui trimis šūviais vei
kiausia mirtinai sužeidė jos vyrą 
ir‘ tada pats nusišovė. Klanelek 
yra ligoninėj arti mirties.

Klanelekai turėjo tris mažus 
vaikus, kurie dabar liko našlai
čiais.

Išnaujo apkaltino 
grafterius

Teismas pripažino speąialinid 
grand jury apkaltinimus ne
teisėtais.

CHICAGO. — Reguliarinis 
grand jury vakar išnešė apkal
tinimus prieš Michael Faherty, 
Percy B. Coffin ir keturius ki
tus sąryšy su graftu miesto ge
rinime taryboj. Iš jų visų parei
kalauta po $20,000 kaucijos.

Visi šeši jau pirmiau buvo 
apkaltinti specialinio grand ju
ry, kuris tyrinėjo graftą prie 
buvusios miesto administracijos. 
Tai buvo paskutinis to jury ap
kaltinimas prieš- išsiskirstant

Išnaujo gi prisiėjo juos apkal
tinti todėl, kad valstijos augš- 
čiausias teismas pripažino spe- 
cialinį grand jury esant neteisė
tu ir todėl jo išneštus apkaltini
mus neveikiančiais.

Kadangi reguliarinis grand 
jury, kuris irgi pirmiau tyrinėjo 
graftą, taip greitai apkaltino 
tuos šešis žmones ir dar pareika
lavo daugiau liudytojų dėl graf- 
to, tai manoma, kad jis ketina 
stvertis tęsti tyrinėjimus ir jieš 
koti dar daugiau grafto.

i

CHARLE^TON, W, Va., gr. 
20.— Lapkričio mėn, West Vir
ginijos kasyklose liko užmušta 
54' žmonęs, įskaitant ir 26 žmo
nes, kurie žuvo lapkr. 6 d. ne
laimėje Glen Rogers kasykloje.

NAUJIENŲ 
KALĖDINIS 
NUMERIS
t I . •

Subatoj gruodžio 22 d. 
išeis Naujienų Kalėdinis 
numeris sų straipsniais, 
apysakomis ir eilėmis Ka
lėdinio turinio. Bus 16-kos 
puslapių dydžio. Duokite 
užsakymų savo pristaty
tojui išanksto.

[ ■ ■ -J, ; - . •

Dovanų
Naujiems Metams

Dabar siunčiamieji pinigai dar pasieks 
Lietuvos prieš pat Naujus Metus. Kalėdų 
ir Naujų Metų dovanos yra labiausia lau
kiamos, taigi suteiks laiku daugiausia sma
gumo ir Jūsų giminėms Lietuvoje.

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet bukite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, į laikę. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po 
jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra 
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.

—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

Miestelio maršalas 
pakliuvo į

CHICAGO. — Cook pavieto 
grand jury apkaltino už graftą 
Broadview miestelio maršalą 
Edward C. Polkow. Jis sustab
dęs vieną automobilistą už ne-, 
turėjimą užpakalinių, šviesų ir 
pareikalavęs $51 kaucijos. Bet 
automobilistaas turėjęs tik $11, 
kuriuos Polkow priėmęs ir pa
sakęs, kad į teismą stoti betgi 
nereiks, kadangi tie pinigai bus 
priskaityti prie pabaudos. Pol- 
kow tečiaus tų pinigų miesteliui 
nepridavė.

Jieškos !aipiojanči°s j medžius 
žuvies.

CHICAGO. — Senas kapito
nas Albert J. Duken, 4018 Ken- 
inore Avė., suėjo laižybų iš $25,- 
000, kad jis suras ir atveš į Chi
cago fotografijas žuvų, kurios 
laipioja po medžius ir ėda kir
mėles. Jis sako, kad tokių žuvų 
yra aut salų pietiniame Pacifi- 
ke, bet niekas tam nenori tikėti.

Jis jau dirbdinasi nedidelį lai
vą ir ateinantį pavasarį ketina 
išplaukti tolimon kelionėn.

Rado sušalusį keliauninką.

SUPERIOR, Wis., gruodžio 
20. šieno kupetoje ties Oliver 
Wis^ rasta sušalęs Frank Flet- 
cher, 58 m., kuris 1919 m. išė
jo iš San Francisco, kad pėščiam 
apėjus Jungt. Valstijas ir pasie
kus Argentiną iki 1929 metų. 
Jis butų gavęs $10,000, jei butų 
į laiką ir sėkmingai baigęs savo 
kelionę. Viena sąlygų buvo, kad 
jis miegoti visados turi atvira
me lauke. Tas jį ir privedė prie 
mirties, nes naktys uia labai šal
tos buvo.

ŠIANDIE — veikiausia lietus; 
nedidelė permaina temperatū
roje.

Saulė teka 7:14 valandą, leid
žiasi 4:21 valandą. Mėnuo leid
žiasi 5:25 valandą nakty.



Štai kaip dabar stovi Naujieny Mestantai
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Suba-

TONY VVILLIS, 
856 West 122nd St

Pulhnan, III

MISS ANNA PORITZ 
1900 Racine Avė., 

Racine, Wis.

LEO SHWEGŽDA 
4917 W. 14th St, 

Cicero, 111.
ANTONAY SHARKIS 

942 W. 34th St.

JOSEPH SAUCIULIS 
P. O. Box 253 
Bradley, Ohio.

JOSEPH SPRING, 
6059 So. Kildare St, 

Chicago, IU,

KAZ. BRAZEWICZ 
921 So. Sheridan Road 

Kenosha, Wis.

*

C. YUCIUS, 
1579 Mihvaukee Avė

Chicago, IU.

ANTON PAKšYS, 
220 Mihvaukee Avė 

Keiiosha, Wis.

MIKE BUDAS, 
7018 Egglestone Avė, 

Chicago, III.

MISS. L. P. NARMONTA
3223 So. Parneli Avė.

Chicago, IH.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

4th St., Detroit, Mich

KA7IMER RAŽAS, 
4438 So. 5aivfield Avė., 
, Chicago,

Jis pasirodė labai darytus ir 
gabus ir šiame konteste lošia" 1<P 
bai svarbią rolę.

IIIIIIIIIIHMIIH

Pirkit DabarFRANK ŠOVA, 
4014 So. Rockwell St

Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt 8'L 
Telephonaa Canal 2552 * 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčio j nuo 9 r, iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDžIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkinio ir pardavimo Dokumentus 

ir jgaliojimus.
7 South Dearborn Street 

Rooin 1538 Tribūne Bidg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

STASYS GIRŠTAUTAS
8324 Navy Avė., 

Detroit, Mich.

P-IA MILĖ PAULAUSKIENĖ 
3619 Deodor St., 

Indiana Harbor, Ind.

ANTON GUDAUZIS
Box 358

Benton, Iii..

“Kliubas” Naujienų Kontes- 
te reiškia grupa prenumeratų 
ar apgarsinimų sumoj $24.00.

Pavyzdin: Naujienų prenu
merata trims metams po $8.00 
į metus sudarys “kliubą.” Skai
tant po 12,000 paprastų balsų 
nuo ko^nos prenumeratos su- 
lyg šitokių taisyklių kandidatas 
laimės 86,000 balsų.

Kandidatams yra labai svar
bu veikti taip vadinamoj “kliu- 
bo sistemoj”, norint išlaimėt) 
gerąsias dovanas. Patartina 
kiekvienam prisiimti sau už 
obalsį: “Kliubas į dieną” ir to 
obąlsio laikytis, sulyg jo veikti 
ir jį išpildyti. Taip veikiant per 
30 dienų, tai yra gaunant po 
$24.00 į dieną, nėra abejonės, 
kad tokie kandidatai taps lai
mėtojais pirmųjų didžiųjų do
vanų.

Pabandykit ir pamatysit!

Frospect 2992
Speciale atyda taisymo. 

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

Petromilli & PiĄtanesi Bros., Sav. 
....... ........... . Vienatinė dirb- 

tuvė S. V. bile 
styliaus ir sys- 
temos armoni- 

j kų, piam| ir 
chroamatikų.

V) Al Žinomi muzi-
kantai vartoja 

musų instrumentus. 5 metai ga
rantijos. Už 10c. Katalogas.

Q1R7 W >11
Netoli Kedzie Avė., Chicago, III.

MRS. AGNĖS SEDLAUSKI 
3355 So. Morgan St., 

Chicago, III.

Kas laimes didelį Golumbia sedaną vartės $1700? 
Kas laimės Ghevorlet sedaną vertės $920?

Kas laimės Fordą vertės $428.73?

809 W. 351h St, Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
> Parduodam Laivakortes. •

Nemo Viealntmos num.Z88, tik
rai pigu*. Turi tunui virėy ir vi
dutini Hijonn. Ii tvirtoa šviesiai 
rausvo^ ar balto* materijom; dy 

•dži«i 24 iki 3« ; atsieina lik ?3. 
J ui krautuvėj nėra prixiuak.it 
ttnųns savo vardą, adresą ir 
J3. Alus pasiųsime.

Ne.no IJygicnic-Fashion Institute 
120 E. 16th St., N< w York (l?; ot. S.)

Unionville, Mich.
JOHN JASULEVIČIA, ......T.......................................

Box 58, Valier, Pa.
KASTANTAS DULKA, ..............................*...............

4127 So. Maplewood St., Chicago, IU
A. MUKEVICH, ....................................................... .

3240 Emerald Avė., Chicago, III.
MISS JOSĖ DAMBRAUSKAITĖ, ............................

1817 String St., Chicago, Ilk 
MISS MARY PHILIPS, ..............................................

2213 W. 22nd St., Chicago, III.
JUODSNUKIS, ........................... ...................

Freemonsfoi th, IH.
J. P. WAITCHES
LAWYER Lietu vys Advokatas

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Aro.

Tel.: Pullman 6377.

A. KALNER, .............................................................
. 10929 So. State St., Chicago, Iii

WM. RIPALAS, ........................................................

ATWILL, ............................................ .....
1012 Geneva St., Racine, Wis.

BREHANSKAS, ......................................
2227

ALEX BRAŽULIS,
4353 So. Campbell Acs., Chicago, III.

MISS KOŠE EIDUKAIT& J.......................................
1134 W. 18th St., Chicago, III.

JOE GRECIAS,......... ......................................................
4511 So. Fairfield Avė., Chicago, III.

PETER JANUŠKA, ........................................................
3429 So. Union Avė., Chicago, III.

A. LUNGEVICZ,................................ ............................
1737 N. Robey St., Chicago, III.

ALEX ODEN, ..................................................................
708 W. 12th PI., Chicago, Ui. .

FRANK RINKIS, .....................................  .........į.
4601 So. Hermitage Avė., Chicago, III.

PAUL P. SHVELNIS,................................ ...................
1443 N. Paulina St., Chicago, III.

ALICE ŠILANIS, ............................................................
470 W. 26th St., Chicago, IH.

C. STEVENS, ......... ,............................ ..........................
< 3449 Lowe Avė., Chicago, III.

ALEX THURSTON, ................................ .................. .
1267 Washington Blvd., Chicago, 111.

TED TEKORUS,...... .1.................... .. .............................
1545 E. Mason St., Springfield, III.

A. A. VASILIAUSKAS, .......................... .................. .
4445 So. Wašhtenaw Avė., Chicago, III

J. T. VITKUS,.............z................. ,...................... ...........
1286 Norwood Road, Cleveland, Ohio.

JOSEPH VARNAGIS,....................................................
4051 Arcehr Avė., Chicago, III.

TEDDY VAZNON1S,......................................................
833 W. 33rd PI., Chicago, III.

JOE WITKAUSKAS,......................................................
1420 So. Union Avė., Chicago, III.

MRS. M. WOITKEWICH, ..............................■...............
3113 So. Halsted St., Chicago, IU.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washintton & Clark

Namų Tel.: Hyda Park 3896

MISS L. NARMONTA,..............................................
3223 Pameti Avė., Chicago, IH.

MRS. AGNĖS SEDLAUSKA, .................................
3355 So., Morgan St., Chicago, Iii.

TONY VVILLIS,............................................................
856 W. 122nd St., Chicago, III.

FRANK ŠOVA, ...........................................................
4014 So. Rockwell St., Chicago, UI.

MRS. MILIE PAVLAUSKI, ............................... .......
3619 Deodor St., Indiana Harbor, Ind

LEON SIIVVEGZDA, .................................. —-........ -
4917 W. 14 St., Cicero, IU.

ANTON GUDAVIČIUS,
P. O. Bok 358, Benton, Iii.

STASYS GIRŠTAUTAS, ...................................... —
8324 Navy Avė., Detroit, Mich.

KAZIMER YUCIUS, ................................. ...............
1579 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

KAZIMER POCIUS,.............  ......................
• 12053 So. Halsted St, Chicago, III.

ANTHONY SHARKIS, ................................................
942 W. 34th St, Chicago, IU.

ANTON PAKŠYS, ................................................ .......
220 Mihvaukee Avė., Kenosha, Wis.

CAZIMER RAŽAS, ...... . .............................................
4438 So. Fhirfield Avė., Chicago, IU.

L. BUTKEVVICZ, ..........................................................
2502 VV. 69th St., Chicago, UI.

MIKE BUDAS, ..............................................................
7018 Eggleston Avė., Chicago, UI.

WM. SHIMKUS, .................. ........................................
3817 So. Emerald Avė., Chicago, JU.

KAZIMER STALMOKAS, ....... .................................
1417 S. 50th Avė., Cicero, IU.

KAZ. BRAZEVICZ,........ ?........................................
921 So. Sheridan Rd., Kenosha, Wis.

JOSEPH SPRING, ..................... ’.................................
6059 So. Kilder St., Chicago, UI.

PETER KAUNETIS, ........... ........................................
1530 So. 19th Avė., Cicero, III.

JOSEPH SANCIULIS,......................................... -.......
P. O. Box 253, Bradley, Ohio.

MISS ANNA PORITZ, ................................................
1900 Racine Avė., Racine, Wis.

KASTANT GALDIKAS, ....... ......................................
3016 Normai St., Chicago, IU.

j. jaksavvicz, .. . ...... .......... ..........................
1509 Harvey Avd, Oak Park, 111.

JOHN YURKŠAITIS, ..................................................
Box 163, Harrison City, Pa.

S. W. B ANĖS, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Recter Building
79 Wezt Monroe Street, CMeaga 

Phone Central 2560 
Rez. 3293 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vaL

1 11 iii . ■
V, W. RUTKAUSKAS 1 

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 539

Tel. Central 6390
tVak. 8223 S. Halsted Stn Chicago.

Tel. Yards 4681

Nelaukite ilgiau — nes jus nega
lėsite pirkti jūsų siutus ar overkąutus 
tokia žema kaina, net sezonui pasi
baigus.

Vienas rūbų išdirbėjau turėjo per
daug stako ir pirkome nuo jo per
viršį beveik musų pačių kaina. Atei
kite ir pasižiūrėkite į musų išpuoštus 
langus ir musų kainas, tikrai at
kreips jūsų atydą. ‘ Užganedinimas 
garantuojamas! Vyrų, vaikinų ir 
jaunuolių 1 ir 2 kelnių siutai, $15.50 
ir augščiau. Vyrų, vaikinų ir jau
nuolių ©verkautai $5.50 ir augščiau. 
Vaikinų 2 kelnių siutai ir overkautaii 
$7.75 ir augščiau. Atdara 
nuo 8 ryto iki 9 vai. vakari 
tomis nuo 8 vai. ryto jki 10 vai. va
kare. Nedėlioj nuo 8 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų.

Su GORDONį 

739 W. 14th SL ' 
durys j rytus nuo Hįlsted St. 

prie 14th St.

prixiuak.it
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džias diskusijas, kurios tik su- uanian-Polish Dispute” 3-juose Į jis ne visados tegali būti plačiai 
piudo suerzina narius tarp sa- tomuose, “Memel Convention”, I vedamas vien dėl stokos lesų.

Binghamton, N. Y

pastogės.
T. Naruševičius.

tai ir patsai tas 
būti daug plačiau

š. m. bu- 
kuopos

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewidi 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
me kiekvienam*

'atsitikime. Teikiu 
Šypatišką prižiurš- 
jiiną. Duodu pa
barimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

SLA 50 kuopos apsivalymas.— 
Naujienos iš Lietuvių Pasi
linksminimo Kliubo

MIS. A M1CHNIEVIGZ-VIDIKIEN t
AKUŠERK A

8101 So. Halsted St., kampa* 81 pat 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yard* 1119

Baigusi akušeri
jos kolegija; ii 
gal praktakavu 
si Pennsylvani- 
Jos ligonbučiuo • 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir Kito
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; kreip||oA/-.>< 
Įritės, o rasite 
pagelta*.

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare. —

[korespondencijos
1^ - ------------------------

Du klausimai SLA. 
reikalais

buvo 
bolše- 
todel,

Grįžtant, nors labai išlėto, 
prie normalinio kasdieninio gy
venimo, neprošali bus atkreipti 

gerb. SLA kuopų domę į už
mestą ir dalinai užmirštą da
lyką — tai sveikatos ir kultū
ros savaitę.

štai auksinis konkursas:;JpaV 
sibaigia po savaitės kitos. Dar- 
tės pasilieka taupinimas arba 
prezervacija narių sveikatos. 
Tūkstančiai naujų narių prira
šyta prie SLA. Reikia gi su
rasti budai prailginti tiems na
riams sveikesnes gyvenimo die
nas. Budus ir priemones var-

Insurance

Gruodžio mėn. 4 d. 
vo SLA 50-tos 
priešmetinis susirinkimas, 
kuriame buvo nominuojama Pil
domoji Taryba ir kuopos virši
ninkų rinkimai. Reikia pasaky
ti, kad šis susirinkimas 
labai nelaimingas musų 
vikėliams, o nelaimingas
kad į jį atsilankė gana skait
lingai kuopos narių, kurie pa
staruoju lakiu pradėjo labiau toja didžiulės Life 
įdomauti savo organizacija, kompanijos ir matomai 0aten.- 
Dalyvavo būtent apie du treč- kintos, nes sulaukia apčiuopia- 
daliai narių. Sulyginus su:mij tikrai gerų 

pirmesniais susirinkimais tai toms kompanijoms 
yra labai geras ženklas, kad priemonės, tai tuo 
nariai nori tart savd žodį kuo- retų mums būti 
pos ir SLA reikalais. Del to
kio nepaprastai gausaus na- 
rių atsilankymo suširinkimafni

rezultatų. Jei 
yra geros 
labiau tu- 

prieinamesnė 
ir lengviau atsiekiamos.

Mes lietuviai savo oi'ganizsi,- 
cijoje vartojame vieną kalbą, 

musų bolševikai pralaimėjo dvi mes beveik jau kiekvienoje ko- 
svarbias vietas kuopos valdy- j Jonijoje arba netolimoje/ apyV 
boję, t. y. pirmininko ir nut.'linkėję turime vieną kitą lietu- 
raštininko: vietoj bolševikii 
pastatyta dii rimti vietos lie-/’tarnaus, jei tik prie jo kreipsi- 
tuviųi darbuotojai. Pagal urė- mės. Lai jis mus pamokina 
dus dalinasi taip: Pirmininku'sveikai gyventi, lai gyvu žodžiu 

F. Vaitekūnas, nut. raštiniu-' paaiškina kaip apsisaugoti nuo 
kas. P. P. Balčikonis-Songaila, I ligų. Nevisi lietuviai yra pra- 
finansų sekretorium F. M. Bu-(tę lengvai skaityti ilgesnį strai- 
činskas, iždininku F. Klastaus-’psnį. Bet nesulyginamai leng- 
kas, iždo globėjai J. Linonis irviaus yra išklausyki gtfvo įkh 
M. Urbas. Pagal politinį nusi- džio ir genaus galima įsidomė- 
staytmą skirstosi šiaip: sanda- ti.

riečiai du, socialistai du, bol
ševikas vienas, neprigulmingas* sikalbėjimai 
vienas.

vį gydytoją, kuris noriai pa-

Tat rengti\reikia pasikalbė
jimai apie sveikatą. Tokie pa- 

milžinišką naud.'< 
! atneš taupinime žmonių svei
katos. Tokie pasikalbėjimai 

Reikia pasakyt, kad iš seno- j SLA kuopai beveik nepadaro 
ios kuopos valdybos Ue, kurie ijokių pinigišklJ išlaidlJ> tik ge_ 

. ro noro reikia iš pusės kuoposbuvo pasižymėję savo nachališ- r0 noro rejkia' jš pusgg kuopoy 
kūmais, jau nei nedryso statyt va](jybos. Jj»k tai kiekvieno iš 
savo kandidatūrą, mat užteko 
pažiūrėt į susirinkusiuosius 
spręst apie išrinkimą.
vietoj jų buvo pastatyta viser.j“’^’ kuHs"moka'ir'pratęs

jie nepraėjo, išskiriant iždinin
ką, kuris dar kaip kada sten
giasi lošt bepartyvio žmogaus 
rolę. Well, nariai šį sykį pasi
rodė suprantantys dalykus. Rei
kėtų, kad taip butų ir ant to
liau.

.mus SLA nario yra prievolė 
Įtaupinti, branginti sveikatą.

. visgi i žinoma, nesulyginamai leng- 

bet dėja!yra sfcaįtytį knygas, laikraš
čius. Bet kadangi mes turime 

i ir tokių narių, kurie neplratę 
I ir nemoka skaityti, tai tiems 
būtinai reikia prigelbėti gyvu 
žodžiu. Juk jie yra musų bro
liai ir sesers nariai SLA; apie 
juos mes turime pasirūpinti 
—pamokyti, kad sveikai, šva-

vęs.
SLA kuopos turi labai veik-1 rengiamai spaųdon stambi kny- 

lių ir organizacijai atsidavusių 
narių, kurie stropiai, jos labuti 
dirba, nežiūrint su kokiomis 
kliūtimis susidurtų. Ir ačiū 
jiems musų Susivienijimas au
ga, bujoja ir tobulinasi.

Sako, kad musų žmonės dar 
nėra pribrendę skaityti kny
goms. Vieni tvirtina, kad 

žmonės jau ir be įkalbinėjimo 
savu noru perka knygas ir jas 
skaito; kiti'tvirtina, kad dar 
knygų žmonėms negalima, įsiū
lyti. Kad surasti tiesą, aš 
sumaniau patikrinti šį taip gy
vai svarbų klausimą. Ir štai 
kaip aš tą dariau: draugystės, 
kuopos ar kliubo susirinkime, 
arba taip sueigoje, netyčia už
klausi žmogaus, ai' jis turi ko
kią nors lietuvišką knygą *nm 
muos? jis atsako .beveik visai 
da: taip, turiu, skirtumas yra 
tik tas, kad daugumoje toji 

knyga jam papuolė į rankas 
tiesiai įsiūlyta ir turiniu men
kos vertės, 
si ir tokių,, 
neraginami, 
tikslingai, 
knygos. Su 
maža beda, 

sikalbėti. Bet 
pradėti pasikalbėjimą su tais, 
kuriems buvo į rankas įkištas 
šlamštas, šlykštaus turinio 
brošiūrėle, kuri buvo parašyta 
su tikslu jį apgauti; apmulkin
ti. Ir čia tai mes SLA nariai 
privalome susirūpinti — jie 
reikia gelbėti iš tos balos. SLA. 
kuopos būtinai privalėtų įsigy
ti knygynėlius ir savo nariams 
dykai duoti skaityti knygas. 
SLA turi labai daug naudtyi|| 
gų knygų. Kuopa galėtų nusi
pirkti po vieną 
SLA. šleistu 
kuopos nariams 
pasiskaityti. Nereikia 
pranašu, kad į trumpą , 
nematomai 
t—pamatytų kad iki šiol įgytos 
žinios buvo klaidingos.

Todėl linkėtina butų, kad 
SLA kuopos šiuos du klausimu 
savo susirinkimuose pasvarsty- 
t. y. 1) t. y. sveikatos taupumo 
ir 2) knygynėlių įsistengimo 
klausimus.

—Dr. A. L. Graičupas.

I “Vilna Problem” ir kt. Daba|r

1 ga, kurion bus sutraukti visi do
kumentai sąryšyje su Klaipėdos 
byla. Be to Lietuvos Atsto
vybės Londone rupesniu' Anglų 
periodinėje spaudoje dažnai 
telpa rimtų straipsnių apie Lie
tuvą, kas turi didelės reikšmes 
musų Valstybės tarptautiniuose 
santykiuose.

Šitoksai pasaulio informavi
mas yra labai svarbus, tačiaus

Todėl tat Chicagos Lietuvių 
Kliubo suteiktoji piniginė para
ma yra priimta Atstovybės su 
dideliu dėkingumu. Jei Chica
gos ir kitų Amerikos didžiųjų 
miestų lietuvių organizacijos 
nepamirš remti musų Valsty
bės darbus pasaulio informavi
mo srityje, 
darbas galės 
pastatytas.
[Pasirašo]
Lietuvos Atstovas Anglijoje.

Bet nemaža rado- 
kurie patys, kitų 
perka knygas, ir 
pasirinkęs ^turinį 
tais paskutiniais— 
su jais galima su- 

Dieve atleisk

ekzempliorį. 
knygų ir savo 

teikti dykaS 
butfi 

laiką,
nariai surimtėtų,

Iš Lietuvos Atstovybės
Anglijai

SLA. Pildomosios Tarybos no-, 
minacijose balsų gavo daugiau-' r^a2 gyventų, 
šiai Kl. Jurgelionis ir T. Dun
dulis, į sekretorius p-le P. Jur-jmos vakarus 
geliutė, į iždininkus K. Gugitf 
ir J. Paukštis, į iždo globėjus 
K. Varašius, V. Ambroziejus ir 
Danielius, į vice-prezidentus J. 
M. Bučinskas, vietinės kuopos 
narys.

Nuo gruodžio 1 d. Lietuviu 
P. Kliubas persikėlė į didesnį 
butą po numeriu 55 Gjenvvood 
Avė. Dabar kliubiečijri stro
piai darbuojasi, kad įrengus sa- 
vo kambarius kuo puikiausiai. 
Tuo tikslu vedama tam tikra 
kampanija, kuri, kaip girdėti 
vyksta gana sėkmingai.

Gruodžio 11 d. kliubo susirin
kime buvo renkama valdyba 
1924 metams. Pirmininku iš
rinktas M. Chiurlionis, sekreto
rium P. B. Balčikonis, turtų 
sekret. J. Gabužis, iždininku 
P. Balčiūnas, menedžerium J. 
Buchinskas.

Gruodžio 29 d. kliubo nariai 
turės savo metinį banketą ge
riausiam Arlingtono viešbuty. 

Tame bankete bus galutinas 
priėmimas kliubo konstitucijos 
ir inauguravimas naujos kliu
bo valdybos. žada būt tam 
tikras programas. Gi sausio 1 
d., t. y. Naujų Metų vakarą 
L. P. Kliubas rengia dideles 
iškilmes Lietuvių Svetainėje vi
siems Binghamtono lietuviams. 
Tai busiąs nepaprastas paren
gimas. Kliubiečiai sakosi, kad 
jie esą nusitarę pavaišint visus 
Binghamtono lietuvius ir supa
žindint su jaunuomenės kliubu.

Kliubas dabar turi 50 narių 
ir tikimas greitu laiku dar ki
ta tiek turėt. —Vytautas.

Tat išnaudokime ilgus žie- 
taupinimui svei

katos SLA narių.
Štai SLA turi įvedęs Tėvynėj 

Sveikatos skyrių — turi gerų 
knygų, brošiūrų apie sveikatą. 
Viską tai reikia sunaudoti.

Labai' butų laiku ir pravar
tu, jei vienas iš kuopos valdy
bos narių, gerai išmokęs pa
skaityti Tėvynėj tilpusius strai
psnius apie sveikatą, kuopos 
susirinkime garsiai visiems pa
skaitytų. Tas butų naudinga 
visiems kuopos nariams. Ir 
tokis paprotys sumažintų bergž-

CHICAGOS LIETUVIŲ KLIU 
BUI PADĖKĄ UŽ AUKĄ.

Lietuvos, Respublikos Atsto-Į 
vybė Londone viešai reiškia gi
lios padėkos Chicagos Lietuvių 
Kliubui už prisiųstą per Advo
katą F. P. Bradchulį Atstovy
bei vįeną šimtą dolerių aukų 
Atstovybės darbams, sąryšyje 
informavimu Anglų presos į- 
vairiais Lietuvos klausimais.

Lietuvos Atstovybė Anglijoje 
daug yra įdėjusi darbo ir lėšų 
spaudos reikalams. Jos rupes
niu, tarp kitko, išleista anglų 
kalba tokie raštai, kaip “Lith-

Remkit Savo Kaiminišką Banką
PRADĖKITE NAUJUS 1924 METUS

<jį

d & b

SU GERA VILČIA atidarant taupymo accountą pas mus. Kad 
padarytumėt tą pradžią labiau linksmia, mės duosime jums 
DYKAI KIŠENINĘ KNYGUTĘ vertes 50c., jei jus iš sykio de- 
pozatuosite $5 ar daugiau.

Jus taipgi galite jstoti j musų KALĖDINI TAUPYMO 
KLIUBĄ ir tuo budu sutaupysite sau pinigų dėl 1924 Kalėdų

Mes mokėsime jums 3% palūkanų.
Dideli ar maži taupymai -musų depozitorių gauna pas mus 

lygų patarnavimą. Jus esate užprašomu

Skala State Bank
966-970 W. 18th St^ Chicago, III.

T

AKINIAI, KURIE JUMS PRITIKS

ATDARAS VISA DIE- 
NĄ LIG 8 VALANDOS

an
James B. Forgan chairmanas, Melvin A. Traylor, prezidentas

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos, 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610

Taupymo Skyrius First Trust 
ir Saving Banko

Tas yra paranku netik musy 
150,000 taupymo depozitorių, 
bet taipgi dėl ty, kurie norėtu 
pradėti naujas sąskaitas ir imti 
naudą iš saugumo, patarnavi
mo ir parankios vietos, kurią 
šis bankas pasiūlo

' šio Bhnko stakas yra valdomas per stakholderius iš
FIRST NATIONAL BANK OF CHICACO.

Sudėtinis resorsas viršija $350,000,000.00.

Dearborn, Monro.e ir Clark Gatvi

X

✓a

<^DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir aku&elis.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nUo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal 
, 3110. Nakti 

Drexel 0950 
Boulevard 4136

Telefonais

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

1 Menkus apskriti lensai 
pritaikinti prie jūsų akių, M* ■ 

su shell rėmais.
NĖRA KITŲ MOKESČIŲ. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganedinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSfiS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 

LABORATORY
738-40 West Madison Street,
N. E. kampas Halsted Street.

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers.

6822 Mirtys nuo 
krokulio

Krokulys tarpe vaikų tai liga i 
kuris mažiausia domės kreipiama, 
gi ji yra viena iš pavojingiausių li
gų vaikams. .Suvienytose Valstijose 
yra rcportuojama, kad nuo Kroku-: 
lio nėra nei jokio vaisto jis turi 
tam tikra išlaikyti, bet galima jį 
palengvinti o ta galima padaryti su 
Dr. Drake’s Glessco. Vienas doze- 
lis duotas kuomet užeina tas baisus 
krokulys tuojaus palengvinama 
kūdikiui. Pripažintas visų daktarų 
ir vaistininkų.

*

Dietųviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

——I- - - - - - - 1- - - - - -
Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL. 
r................

DR. A. J. BERTAŠIUS 
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard $91Š

Rezidencija, 8159 SO. Union Avė. 
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St. 
Phone Canal 6222

Res.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-12 dienų.

DR. C. K. ČERYS 
DENTISTAS 

4454 S. Western Av.(kamp. 45 st.) 
Valandos: nuo 4 po pietų iki 9 vak. 

Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Tel. Lafayette 8415

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michlgan Avė. • 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:81 vakaro.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS 

1821 So. Halsted St., Chicago, I1L 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halftted St., Chicago. UI.

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

Tel. Canal 6222. Chicago, III. 
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;

6- 9 vak. Ned. pagal sutarti.

Dr.R. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan SU Chicago, 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos •

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

DR. A. M0NTV1D
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 

25 E. WasBincrton St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8060
1824 Wabansia Are.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715 
I . . —.............   —

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 U 

ryte ir nuo 7 iki 9 vai. va*- 

8325 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 Iki 12
Namai 6641 S. Albany Avė. ■ 

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan SI.. 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro y.
NbdšMomis ofisą* yra 

uždaryta* 
į----- 1------------ --------

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeri*

8315 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. Ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

y

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2881

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dienų.

>1 -.......... . ........ ......

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue 
įsi and.
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912
. Naktinis Tel. Drexel 3279

....... Į ■ u

Ofiso valandos nuo 2 iki 4

Telefonas Boulevard 1989 k

DR. S. A. BRENZA I
Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 8 dienų į
ir 6:80 iki 9:30 vakare ‘

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, UI. I

h , „i , i ... ■ ......

Tel. Boulevard 3587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliotais nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometrist
T«l. Foul.vard *485 
4B49 S. Asbland A« 
Kampam 47-to. «rat.

2-rot Inbobe

........ .. ......... .......................
Office Hours: 10 iki 12 pietų 

i6" * “ 
Tel

i iki 7 vai.
I. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1960 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktini* T*l. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare

■ Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

8248 So. Halsted St.
Te!. Boulevard 7179

Rerid. Tel. Fairfaz 5574.
CHICAGO, ILL.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

■* 
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriški}, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 1,0—11 ryto; 2—8 po jpiet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicags

Duokite savo akis ištirti senarri spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jj, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt RdL, 
Phone Crawford 3140

Z
DR. B. F. GARNITZ, 

Gydytojas ir Chirurgas 
Rezidencija

3149 So. Morgan St., 
Valandos nuo 8 iki 10 vai. ryto; 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v. v 

Telefonas Yards 0867
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trečdalį. Aišku todėl, kad j 
negalės pravesti jokios re
formos, kuriai bus priešin
gos abidvi buržuazinės par
tijos. Ji galės daryti tiktai 
tą, ką parėttls bent viena 
buržuazinė partija — grei
čiausia, žinoma, liberalai.

Tuo budu, kad ir savo for- 
_|ma ta Valdžia bus grynai

rt chteago,’ m., ’ uadM tht act pf | me ji bus koalicinė. Bus, 
7ka"1’ “k°aliciPa‘ 

■ekm^ieniu^ uidžu n»uji«n» b«x-šieptoje fotiiioje” — tarpe 
Ži?mm?*0’ Darbo Partijog ir liberalų. 
“ uisimoMjimo kaina. Iš to galima numanyt, kad

~ _______ »8.os| Darbo Partijos valdžia so-
— ........ tnn Cializttia vykinti tuo tarpu

vuXmmX&3  ------------negalės.,Vargiai galės ji net
Chicagojt per pravesti tokį nepavojingą

.■■■/...L! iteldabartinei sistemai dalyką, 
vUrtijoM. fiktaįak I kaiP apdėjimas stambiųjų 

paltui 
Metams — ........  .... . 17.00
Pusei meti---------------------—— f
Trims mineaiams 1.75 
Dviem mCneeiam , ... '.
Vienam mėnesiui ........ — .75

Lietuvon Ir kitur uiaieniuosei 
(Atpiginta) 

Metams--------------------
Pusei metų--------------
Trims mine šiame------
Pinigus reikia siųsti pešto Money 

Orderiu, kartu su uisakymu.

March 2nd, 1879.

---i kapitalų specialiais mokes- 
j-®* Čiais valstybės skoloms at- 

Į mokėti, nes liberalai yra 
priešingi šitai priemonei, — 

I8.oo I nekalbant jau apie koilser- 
Too|vatorius- ,

Tuomet gali kilti klausi
ai mas: ar iš viso yra verta 

Anglijos socialistams imti 
valdžią į savo rankas? Mu
sų supratiinu, yra verta, ir 
tai dėl sekančių dviejų priė* 

Tolyn vis rodosi tikriaus, žasčių. ■ ’ tM
kad sekantis Britanijos mi- Viena, paimdama valdžią,- 
nisterių kabinetas bus su-1 jį parodys taip savo kraš- 
darytas iš socialistų, Darbo 
Partijos vadų. Buržuazinės 
partijos, kaip matyt, nesi
rengia eit į koaliciją. Kon
servatoriai gal butų prie to 
linkę, nes pagelba koalicijos 
jie, kaipo stipresnioji parti
ja, kontroliuotų valdžią; bet 
koalicijos nenori liberalai, 
kuriems tektų 
dalis valdžioje.

Liberalų 
prieš koaliciją 
toriais labai griežtai Išreiš
kė Herbert Asųuith Nacio- 
nalio Liberalų Kliubo susi
rinkime, įvykusiam šiomis 
dienomis. Pasak jo, liberalų 
partija, kad ir būdama tre
čioje vietoje parlamente, už
ima tokią poziciją, kad be 
jos pritarimo negali jokia 
partija valdyti kraštą; todėl 
jai nesą reikalo daryti su
tartis su kuo nors. Jai bu-Į įgyti pritarimą daugelio 
šią patogiau, stovėti nuoša-Į žmonių, kurie šiandie dąr 
liai ir laukti, kol jai teksią 
pavartoti savo balsą tam, 
kad sustabdžius valdžią nuo 
tokių žingsnių, kurie eitų 
prieš liberalų principus.

Kitas liberalų vadas, 
Lloyd George, tame pat su
sirinkime pasisakė pilnai su
tinkąs su Asąuito išvadžio
jimais. Jisai dar pridūrė nuo 
savęs, kad liberalai visai ne
mano remti dabartinę kon
servatorių valdžią, kurią at
metė visuotinas piliečių bal
savimas.

Taigi, kuomet po Naujų 
Metų susirinks Anglijos par
lamentas, tai Baldvvino ka
binetui teks pasitraukti, ir 
tuomet, einant senuoju kon
stitucijos papročiu, karalius 
turės pakviesti J. Ramsay 
MacDonaldą sudaryt naują 
kabinetą. I

Jau yra žinoma, kad An
glijos Darbo Partija nuta
rė, jogei šitame atsitikime 
ji neatsisakys pasiipiti atsa
komybę. Anglija pirmu kar
tu savo istorijoje įgis socia
listinę valdžią.

Bet ką ta valdžia galės 
nuveikti?

Darbo Partija parlamen
te turi mažumą, ne pilnai I

■f 1,1 H V ' -

Socialistams 
proga Anglijoje.

menkesnioji

nusistatymą 
su konserva-

to, kaip ir kitų kraštų dar
bininkams, jogei ji turi jė
gų ir pasiryžimo pakelti tą 
naštą. Jeigu Darbo Partija 
dabar, kai jai pasitaiko pro
ga stoti prie valstybės vai
ro, mėgintų trauktis į šalį, 
tai ji netektų pasitikėjimo 
masėse, ir ateityje jos ma
nytų, kad už Darbo Parti
jos kandidatūs nėra pras
mės balsuoti, kadangi jie 
visviena esą persilpni suda
ryt valdžią. Buržuaziniai 
Darbo Partijos priešai kaip 
tik šituo argumentu dau
giausia ir steigiasi atbaidy
ti balsuotojus nuo josios rė- 
rtrimo.

Kita priežastis, delko An
glijos socialistams bus pra
vartu pasinaudoti šita pro
ga, yra ta, kad, būdami val
džioje, jie turės galimybės

laikosi nuo jų iš tolo. Nėra 
jokios abejonės, pav. kad 
dar paskutiniuose rinkimuo
se milionas-kitas Anglijos 
darbininkų balsavo už libe
ralus, nes kitaip iš kur šita 
partija butų galėjusi surink
ti netoli keturių milionų bal
sų? Kodėl gi tie darbinin
kai atidavė savo balsus bur
žuazinei partijai? Todėl, ži
noma, kad iš buržuazinių 
laikraščių ir agitatorių jie 
yra prisiklausę visokių< bai
senybių apie socialistų “pa
vojingumą”. Kadangi dabar 
socialistinei valdžiai, kaip 
matėme, teks vykinti dau
giausia tiktai tokius daly
kus, kuriems nebus priešin
gi ir patys liberalai, tai ši
tie darbininkai pamatys, jo
gei socialistai nėra tokie 
“baisus”, kaip juos priešai 
malfevo ja.

Socialistinės valdžios gy
vavimas, dėl dabartinio par
lamento sąstato, supranta
ma, nebus ilgas. Susikirtusi 
dęj radikalesnių savo pro- 
gramo punktų su buržuazi
nėmis partijomis, ji turės 
pasitraukti arba paleisti par
lamentą ir paskirti naujus 
rinkimus. Bet jeigu ji bus

jnsojibnds, cew, m.
I iiUMlt ■■ .. ■ iii r i nuli imi....................... m

• Penktadienis, Gr. 21 ? 1928

parodžius gabumą tvarkin
gai Vesti krašto reikalus, tai 
nauji rinkimai duos socialis
tams dar didesnę atstovybę 
pariafriehte, gal net absoliu
čią daugumą.

Šituo Iželiu eidami, vadi
nas^ Anglijos socialistai at
eityje heišvengiamai pasieks 
galios, ir tuomet kapitaliz
mo sistemai be didelio triuk
šmo ir be kraujo liejimo at
eis “kaput”.

Bolševikiškai protaujan
tiems žmonėms tas kelias iš- 

f

rodo negeras. Jie mėgsta ei
ti prie savo tikslo šuoliais. 
Bet su tais “šuoliais” bėda 
yra tame, kad, juos beda
rant, neretai pasitaiko išsi
sukti kojas arba net spran
dą nusilaužti. Kadangi te
čiaus Anglijos darbininkuo
se bolševikų kaip ir nėra, tai 
jie savo sprandais be reika
lo nerizikuos.

Fordo 
pareiškimas.

Garsusis automobilių fab
rikantas pareiškė, kad, jisai 
nestatysiąs savo kandidatū
ros j prezidentus, bet reng
siąs p. Cdolidge. Daugelis 
žrtionių, sako, tuo labai esą 
nustebinti. -

Bet mums tas Fordo žing
snis išrodo niekuo daugiau, 
kaip tiktai gudriai suvai
dinta komedija. Fordas var
giai kuomet nors rimtai gal
vojo apie “runijimą” į pre
zidentus; jisai yra pakan
kamai išmintingas žmogus, 
kad galėtų suprasti, jogei į 
tokią vietą jisai netinka. Jei
gu tečiaus . jisai nesiprieši
no, kad už jį butų vedama 
agitacija, kaipo už kandida
tą į prezidentus, tai, viena, 
dėlto, kad iš to jam buvo 
gera reklapia; o antra, dėl
to, kad jam buvo pravartu 
pagąsdinti dabartinę admi
nistraciją Washingtolie.

Fordas jau senai stengia
si gauti iš valdžios leidimą 
išnaudot dirbtinių trąšų ga
minimui Musele Shoals, bet 
iki šiol be pasisekimo. Pa
klausykite tečiaus, ką da
bar praneša apie tai vienas 
Chicagos laikraščio kores
pondentas iš Washingtono:

“Keletas savaičių atgal 
p. Fordas atvyko į Wa- 
shingtoną, gavęs pakvie
timą iš Baltojo Namo. Ji
sai ir p. Coolidgfe kalbėjo
si daugiausia apie Musele 
Shoals įmonę.

“Kuomet p. Fordas iš
ėjo, tai prezidentas išreiš
kė savo palankumą Musele 
Shoals išnuomavimui pa
našiomis sąlygomis toms, 
kurias buvo siūlęs fabri
kantas. P. Fordas išvažia
vo namo ir atšaukė tre- 

.čiosios partijos susirinki
mu, kuris buvo sušauktas 
paskelbimui Fordo kandi
datūros į prezidentus.”
Iš šitų aplinkybių galima 

numanyt, kad. Fordo “kan
didatūros” tikslas buvo pri- 
spirt valdžią duot jam rie
bią biznio koncesiją. Kai ta 
koncesija tapo jam prižadė
ta, tai jisai savo “kandida- 
ttirą^ii^ėinė. F ■' ... 't' f '■ ■ <: į.

O Fordo reklamuotojai 
paliko sų ilgoms nosims.

Garsinkitės Naujienose
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“Draugo” pavydas.

I darbo — prirengimo sąlygų so- 
Icializmui, jie ir nemėgintų dar 
’ ryti socialį perversmą.

Tarp Rusijos bolševikų ir An
glijos socialistų, tuo budu, yra 
ne tiktai taktikos, bet ir prin
cipo skirtumas.

Anglijos socialistai tečiaus 
skiriasi nuo bolševikų dar vie-

Atkirstas nuo visų savo drau
gų ir giminių, neturėdamas pro
gos nė skaityt knygas, nė gau
ti laiškus, jisai neišlaikė tokio 
gyvenimo ir padarė sau galų.

kyklas, įnešdami tokiu budu 
naujų idėjų ir kitokio karakte- 
rio į musų pačių kuriamųjų tau
tos ateitį. V. K. R.

Chicagos kunigų laikraščiui 
labai nepatinka, kad Anglijos'iiame svarbiame dalyke. Jie ne 
Darbo Partija gali paimti į sa- tiktai stoja už visai kitokias 
vo rankas valdžią, žinoma, kur 
čia patiks toks dalygas “Drau
gui”, kuris nuolatos pasakoja 
savo skaitytojams, kad socialis
tai' visame pasaulyje “smun
ka”! / *

Bet dar ir kita priežastis prie 
to prisideda. “Draugas“ sako:

“Ta darbo partija tai so
cialistų partija. Kuomet dar
bu partija stos valdžios prie- 

v šaky, tai faktiškai reikš so
cialistų valdžią...,

“Taigi, jei iššipildys darbo 
partijos troškimas paimti sa
vo rankosna Anglijos valdžios 
vairą, pirmiausia laitnės so
cialistai.... Socialistą vadai tu
rės visko pilnai. Darbinin
kams gi kaip yra, taip ir pa
liks vienas skurdas.”
Kunigų laikraštis, vadinasi, 

pavydi socialistų vadams, kurie 
turėsią “visko pilnai”; ir jisai 
stengiasi sukelti pavydą darbi
ninkuose prieš socialistus. Jisai 
visai užmiršo, kad “neklaidin
gas” katalikų bažnyčios mok
slas sako, jogei pavydas yra 
nuodėmė. 

i

Be to, yra labai keista, kad 
“Draugas” ėmė kalbėt apie as
meninę naudą žmonių, užiman
čių vietas valdžioje, tiktai tuo
met, kai atėjo eilė socialistams 
paimti į savo (rankas valdžią. 
Nesocialistams jisai tokių prie
kaištų niekuomet nedarė. Kai 
jisai rašo apie darbininką prie
šus, sėdinčius ministerių ir pre
zidentų vietose,' tai jisai nesi
piktina tuo, kad,.jie turi “vis
ko pilnai”. Nieko >blog<| jisai ne
mato tr tame, kad į augštas val
džios vietas patenka kunigai ir 
kitokį klerikalai; priešingai, ji
sai tuo džiaugiasi ir didžiuoja
si; ‘

Kodėl gi “Draugasj” vartoja 
vieną mierą sulig socialistų, o 
kitą mierą sulig visų kitų par
tijų? Toks jo elgimąsi juk rei
škia, kad jo dora yra dvilypė, 
arba paprastai sakant — veid
mainio dora.

Pagalios, jisai stengiasi dar 
ir supainioti mintis savo skai
tytojams, pasakodamas jiems, 
kad Anglijos socialistai esą be
veik tas pats, ką ir Rusijos bol
ševikai. Girdi:

“Bolševikai vienu momen
tu mėgino iš Rusijos padary
ti rojų. Bet‘iš to jų darbo pa
sirodė biauriausias gyvento
jams pragaras. Anglijos so
cialistai vykins reformas 
laipsningai. Dėlto skirtumas 
bus tik vienoje taktikoje, gi 
tikslai tie patys: Proletariato 
vardu palaikyti diktatūrą.” 
Tai yra netiesa. Ėusijos Bol

ševikų klaida yra ne tiktai ta
me, kad jie mėgino vienu užsi
mojimu pakeisti visuomenės 
tvarką, bet ir tame, kad jie tą 
“eksperimentą” darė visai ne
pribrendusiose sąlygose.

Socializmo įvykinimui reikia 
tam tikro ekonominio išsivysty
mo laipsnio. t Rusija to laipsnio 
dar toli gražu nėra pasiekus; 
jos žemes ūkis yra vedamas la
bai primityviu budu, jos pra
monė yra menka. Tosiose sąly
gose socializmas yra negalimas. 
Bet bolševikai to nepaisė. Jie 
įsivaizdavo, kad ekonominį krar 
^to nesubrendimą gali atstoti 
prievarta, ir jie paleido į darbą 
Visas jėgos priemones, kokias 
tik turi valdžia. Ažuot pasiekę 
savo tikslo, jie ką-tik nepa
smaugė Rusijos.

Anglijos socialistai į bolševi
kiškus metodus netiki. Jie su- 
prantaj kad prievarfti ne^ilim^ 
sutverti tą, ko nėra; prievarta, 
gali tiktai prašalinti kliūtis, ku- Į 
rios stovi skersai kelįo visuo
menės evoliucijai. Todėl tokio
je šalyje, kaip Rusija, kur evo-’ 
iiucija dar nėra atlikusi savo

priemones socializmo vykJini- 
mui, bet ir patį socializmą jie 
supranta skirtingai. Bolševikai 
mano, kad socializmo tvarkoje 
žmonėms nereikia turėti teisių; 
žmones turį daryti tiįktai tą, 
ką jiems valdžia įsako, žodžiu, 
bolševikiškas “socializmas“ yra 
be demokratijos — tokia, vadi
nasi, tvarka, kaip, sakysime, 
kareivių kazermėse, kur asmuo 
valgo paskirtą jam porciją, gy
vena “kazionoje” troboje, dir
ba vyriausybės paskirtą darbą 
ir net protauti neturi teisės ki
taip, kaip įsakyta vyriausy
bės. ✓

šitokiai kazermių tvarkai An
glijos socialistai yra griežtai 
priešingi. Individualę žmogaus 
laisvę jie stato augštai ir tos 
laisvės jie nieku budu nesutiks 
atsižadėti vardan , socializmu, 
žmonių teisės, demokratija, yra 
jiems ne mažiaus svarbus daly
kas už patį socializmą.

“Draugas” sakydamas, kad 
Anglijos socialistai norį dikta
tūros, prasilenkia su tiesa. Vi
sas svietas žino, kad diktatū
rai jie visai nepritaria.

Tą žino veikiausia ir kunigų 
laikraščio redaktorius, bet iš 
pavydo, kad socialistai, paga
lios, gali paimti tokios milžiniš
kos valstybės valdžią į savo ran
kas, jisai sąmoningai šmeižia 
juos. Apmehiot savo priešą ku
nigų dora, matyt, nedraudžia.

VINIKAS ATSTATOMAS?

Katalikų “Garsas” rašo:
“Iš tikrų šaltinių sužinojo

me, kad p. M. Vinikas, At
stovybės sekretorius, atšau-

' kiamas iš Vašingtono.”

Nežinia, ar tas pranešimas 
yra teisingas. Bet jeigu taip, 
tai išrodytų, kad p. Viniką at
stato iš vietos už tai, kad jisai 
yra tautininkas, o ne klerika
las, Kitokios priežasties nema
tyt, nes savo darbe jisai jau bu
vo gana gerai prasilavinęs

NUSIŽUDĖ IŠTRĖMIME.

; “Sbcialističeskij Viestnik” ra
šo, kad tolimoje šiaurėje Rmi- 

sovietų 
social-

19 me-

jos, Kemėje, nusižudė 
valdžios ištremtas tenai 
demokratų jaunuomenės 
gos narys, J. Aronovič, 
tų amžiaus vaikinas.

z Tai yra dar viena bolševisti- 
nio teroro auka.

Nabašninkas Aronovič nėra 
padaręs jokio nusidėjimo, išim
ant tiktai tų, kad jisai priklau
sė socialistinei jaunuomenės or
ganizacijai. Už veikimų tos or
ganizacijos grupėje Maskvos 
mieste jisai buvo suareštuotas, 
dar neturėdamas nė 17 metų 
amžiaus. Paskui buvo paleistas 
ir vėl suareštuotas. Pagalios, iš
tremtas į vienų miestelį Kostro
mos gubernijoje, 80-je verstų 
nuo geležinkelio. Iš tenai jį per
kėlė dar toliaus į žiemius.
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Lietuva gauna pastolį 
Anglijoje

Tos paskolos rėikšme 
Lietuvai.

LoiidoiiaS. — 12 d. lapkričio, 
1923 m., btis atmintina Lietu
vos ekonominio kilimo istorijo
je: tą dieną Britų valdžia nu
sprendė suteikti Lietuvai kre
ditus ligi vieno miliono svarų 
sterlingų elevatoriams statyti 
ir naujiems gelžkeliams Kazlų 
Ruda-Tauragė ir Šiauliai-Kre- 
.tinga tiesti.

šis faktas yra reikšmingas, 
nes parodo, kad Didžioji Brita
nija rimtai, nebe sentimentais, 
bet pozitiviu darbu, stojo Lietu
vos pusėn ir yra pasirįžuri rem
ti Lietuvą ateityje. Sąlygos, ko
kiomis ši paskola gaunama, ro
do, kad paskolos suteikimo tik
slas yra ne pelnas, bet noras Už- 
megsti rimtų ekonominių ryšių 
su Lietuva. Vargiai galima bu
tų gauti kitur tokiomis sąlygo
mis kreditus: 8% už paskolą ir 
5% jos .amortizacijai, taip kad 
už 20 metų, nelabai teapsunki- 
nant krašto, Lietuva bus jau su
grąžinusi paskolą Anglijai ir 
Lietuvos nuosavybėje* bus apie 
250 kilometrų reikalingiausio 
geležinkelio, geros geležinkelių 
dirbtuves, elevatoriai.

Galimas dalykas, kad Lietu
vai, turint savo pastovią valiu
tą ir, sulyginamai kalbant, ne
turint skolų, nebūtų sunku gau
ti paskolos ir kitose šalyse, pa
vyzd. Skandinavijoje. Bet daug 
geriau, man rodos, turėti rimtų 
ryšių su tokia valstybe, kuri at
eityje, reikalui atsiradus, gali 
Lietuvai ir kitais atžvilgiais pa
gelbėti. Vargiai rastume kitą, 
taip aukštai kultimngą draugą 
su taip plačia prekyba ir užsie
nių politika, kaip Anglija. Jos 
susidomėjimas Lietuvos ekono
miniu gyvenimu galės sudaryti 
musų eksportui naujas rinkas, 
galės būti žymi pagelba net ir 
musų tarptautinių santykių sri
tyje. _

Nauji gelžkeliai, kurie bus 
nutiesti ačiū tai paskolai, be 
abejonės, pakels ūkį tose Lietu
vos dalyse, kur tie gelžkeliai eis. 
Pakils žerųės vertybė, susidarys 
musų žmonėms naujos ir nuo 
seniai laiiktos susisiekimo prie
monės, ūkininkai galės lengviau 
ir aukštesnėmis kainomis išga
benti į pasaulį savo produktus, 
žodžiu sakant, pakitęs tų Lie
tuvos 
turės 
tuvos

Angly ir Švedu kreditai 
Lietuvai.

Kaunas (L-va). — Pagrindi
nes Lietuvos ir Anglų Vyriau
sybių derybos dėl paskolos Lie
tuvai, gelžkeliams statyti, pasi
baigė teigiamai. Lietuva gali 
gauti kredito Anglijoje gelžke- 
lių ir tiltų statymui ir tam pa
našiems dalykams medžiaga 
1,000,000 svarų sterlingų dvide
šimčiai rhetų, mokant $3% 
metams nuošimčių ir 5% pačios 
paskatas a)nlori)izaviihtii.

Lietuvos žemės Ūkio Koope
ratyvų Sąjunga, Lietuvos Vy- 
riusybės garantuojama, pada
re siitarths su Švedų AvelsdjUrs 
ex*porifc 
kuromis, 
gelbstint, 
duose už
nų įvairių veislinių 
galvijų, .arklių, kiaulių ir avių, 
ir taip pat už 1,000,000 švedų 
kronų įvairių mašinų ir šiaip 
padargų žemės ukiui. Lietuvos 
žemės Ūkio Koperatyvų Sąjun
ga, darydama tuos užpirkimus, 
gauna 75% tų prekių vertės 
kreditą 6 metams iš 6%.

Atatinkamos Lietuvos Vyr 
riausybės garantijos už Lietu
vos Ukib Kooperatyvų Sąjungą 
Švedų Vyriausybei jau paruoš
tos it išsiųstos švedijon.

foereniingim a., sulig 
tai švedų draugijai 
Sąjunga perka šve- 
1,000,000 švedų kro- 

gyvulių:

I IR Iš LIETU VOS
ANT S.

sričių gyvenimas ir tai 
teigiamai atsiliepti į Lie- 

prėkybą ir ūkio gamy-

Ačiu* gi tiems santykiams, 
kurie dabar susidaro sU Angli
ja, ir musų pačių pasaulėžvalga 
turės keistis. Anglams davę pro
gos arčiau musų šalį pažinti, 
mes patys taip jau giliau ir ar
čiau sueisime pažintin su jais, 
pažinsime jų kultūrų, pradėsi
me, gal būti, siųsti ir savo jau
nimų į aukštąsias Anglijos mo-

V. VALDŽIOS LAIVŲ
Naudokis keliavimo 
smagumais ir pato
gumais ant bile vie
no iš didelių ir grei
tų Suvienytų Vals
tijų Valdžios laivų. 
KeguliariŠki išplau
kimai, dideli kam

bariai, atskiri kambariai šeimy
noms ir vedusioms poroms. Pui
kus, jvairąs valgiai. Tarnų man
dagus patarnavimas. Pasivaikščio- 
i'imui deniai, socialiai — rūkymui 
rambarial ir visokios rųšies pato

gumai.
išplaukimo dienos: 

Amerfch .............. Dec. 29, Feb. 7
George'Washington Jan. 12 M ar. 8 
Pres. Roosevelt.... Jan. 19, Feb. 23 
Pres. Harding Jan. 26, Mar. 1 

Del informacijų rašykite* 
United States Lines 

116 S. Dearbom St., Chicago, III. 
Lokaliai agenai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl 
United States Shipping Board
■■ •Imi i ia it ■ i,

Chicagos Lietuvių Socialistų
VAKARAS

hledelioįe, Gruodžio 23ią, 1S23
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2244 W. 23 PI.

‘ \ Pradžia 7 vhl. vakare.

Šiame vakare dalyvaus lietuvių ir rusų chorai. Sakys prakalbą “Nau
jienų” Redaktorius P. Grigaitis. Bus suloštas žingeidus veikalas, dalyvau
jant geriausiom artistinėms jėgoms 
šokiai. Muzika Sarpaliaus.

“Meiles Profesorius”. Po programų i 
Kviečiami visi dalyvauti

L. S. S. VIII Rajono Komitetas.
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Skaitytojų Balsai
[ZZž išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

Vilniaus Vadavimas.
COME PUT b F THE B Ė ATE N PATU

LIETUVIAI
LIETUVIAI KREIPKITĖS pas U Klein dėl Kalėdų 
pagražinimo savo nanvų su pianais, victrolais ir ra
kandais ir kitokiais reikalingais daiktais savo na- 

ant lengviausio išmokėjimo, be jokio extra 
Atvažiuokite ir pasišaukite Jonų Lukošių, 

No. 5, o busite užganėdinti kuogeriausiai. Neuž
mirškite, kad tik kelios dienos liko iki Kalėdų.

THE “TIFFNEY”
Queen Anne console fonografas,. 
Adam* rudo mahogany užbaigimo, 
gražiai išmargintos durys ir kraš
tai, 36 colių platumo, kabinetai 
dėl albumų ir rekordų, su labai 
geru ir stipriu motoru, galima už
sukti kaip groja, groja visus re- 
kordus, $5 i mė- $89.50 
nesi

Lengvais išmokėjimais

Nesenai gautomis žiniomis, 
Lenkų okupacinė valdžia išleido 
įsakymą uždaryti Lietuvių Gim
naziją Švenčionyse — antrą su- 
lyg savo didumu vidurinę mo
kyklą Vilniaus krašte. Priežas
tys tokio pasielgimo nėra už
tektinai išaiškintos, bet vistiek 
mums jos gerai suprantamos. 
Lenkai senai persekioja lietu
vius; o dabar, turėdami valdžią 
savo rankose, naudojasi proga, 
kad pabaigti ant visados su sa

Puiki Krautuve
Gerai visiems žinomas Chicagoje ir apielinkė- 

je agentas J. K. Bobinas, atidarė savo nuosavy
bėje krautuvę. Čia yra viena iš puikiausių lie
tuvių krautuvių Chicagoje. Užlaikau pianus ir 
gramafonus.

PINIGUS LIETUVON '
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogyn| susisle-

Kreipkites 
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

Middleton & Sons 
Grojikliai-Pianai

Dešimčiai metų garantuoti. Gra
žus mahogany užbaigimo keisai, 
vėliausios pataisytos grojimo ak
cijos, tikro copper basinės strunos. 
Darbas ir materijolas pilnai ga
rantuotas.
DYKAI Mahogany benčius, ve- 
lour uždangalas ir 20 rolelių.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS. 
NĖRA PALŪKANŲ.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Ix)uis Avė.

CHICAGO. ILL.
* * vi• \

Tik Ką 
Atėjo
Didvyrių Paveikslai
A. Varno* Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs seriją puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

1. Vytautas^ Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius)
8. M. K. čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St,

vo pavojingu priešu.
Musų visos simpatijos, musų 

širdis yra Vilniaus lietuvių pu
sėj. Mes gerai jsivaizdinam jų 
sunkią padėtį kovojant tuščio
mis rankomis su ginkluotu prie
šu. Rusų caras buvo dar žmo
niškesnis, palyginant su Varšu
vos dabartiniais autokratais, 
kurie niekuo nesivaržo savo 
beprotiškuose pasielgimuose. 
Bet musų pasyvus gailėsis savo 
brolių Vilnijoj, labai irfažai te- 
pakeis dalykų* stovį. Protestai 
ir rezoliucijos, pačios vienos, ir
gi ne kažin kiek bus svarbesnės. 
Galim protestuoti kiek norėda
mi, priešas to neišsigąs. Reikia, 
kad tą viską paremtume darbu, 
tam tikrais žygiais. Tiktai to
kiu budu mes priversime jį 
skaityties su mumis.

Ką Amerikos lietuviai gali 
padaryti paskutiniuoju atveju. 
Kokius žygius jie pajėgtų at-/ 
likti pakeitimui dabartinio sto
vio musų sostinėj Vilniuje? 
Pirmiausiai, žinoma, turime 
teikti medžiaginį parėmimą 
Vilniaus lietuvių kultūros ir 
šelpimo įstaigų, kad galėtų jos 
varyti savo darbą ir konkuruo
ti su lenkais. Amerikos lietuvių 
parama žymiai numuštų len
kintojų dvasią ir pakeltų dvasią 
musų brolių. Toksai nuolatinis 
šelpimo Vilniaus krašto nebūtų 
nepastebėtas užsienio atstovy

bių Lietuvoje ir didžiosios vals
tybės suprastų, kad lietuviai 
yra ištikro pasirengę kovoti už 
Vilnių, ir kovos tol, kol laimės.

Antras dalykas, kurs galima 
atlikti, yra lietuvių, ukrainiečių, 
baltgudžių ir žydų Tarybos, ku
ri atstovautų Amerikoj gyve
nančias tų tautų dalis. Daryti 
įtakos į spaudą, iškeliant Len
kų ilgesius ir jų paslėptus tiks
lus; laiks nuo laiko pratarti 
tiesos žodį Tautų Sąjungai .ir1 
paskiau surasti pritarėjų musų 
siekiams. Daug yra garsių vy
rų, kurie visiškai nepatenkinti 
Lenkijos politika ir nesislepia 
nurodyti į kokią bedugnę ritasi 
tasai kraštas. Kuomet veiksi
me keturios tautos ’išvieno, ga
lima bus atlikti uždaviniai, apie 
kuriuos dabar 'nedrįstame net 
svajoti.

Vilniaus atvadavimas yra ga
limas. Lenkai nesė.dės tenai 
amžinai, ir mes rengsimės pa
imti tą brangų miestą vėl į savo 
rankas. Amerikos lietuviai tu
ri savo tarpe daug išmintingų 
ir pasišventusių žmonių. Tegul 
jie savo gabumus paskiria ne 
kaių kitam, bet Vilniaus vadavi
mui; vadavimui tojo miesto, 
kuriam ilsis didieji Lietuvos ku
nigaikščiai; kuriame dar ran
dasi jų pilies griuvėsiai.

Du dalykai yra reikalingi, kad 
atvaduoti Vilnių iš Varšuvos 
jungo. Pirmas — tai aukod 
palaikyti lietuvybei okupuotam 
krašte; antras — mtisų agita
cija pasauly prieš'Lenkų impe
rialistinius siekimus ir Vilniaus 
krašto okupaciją. Amerikos 
lietuvių veikėjai! Mus lauk.ia 
didis ir galingas darbas.—V. R.
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Tel. Lafayette 4223
Plumbing; Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viwics 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38tfc St., Chicago, DU.

Garsinkitės Naujienose

iiM&

Įsigyk GULBRANSEN AR KIMBAL pianą, 
o turėsi pasilinksminimą dėl visos šeimynos. 
Taipgi užlaikau didžiausį pasirinkimą visokių 
auksų. Meldžiu ateiti ir pamatyti, o busite už
ganėdintas. , '

BRIGHTON MUSIC & JEWELRY
4216 Archer Avė., Chicago, III.

Kaulu Nusilpneiiinas

Phone Yards 0987

FASHION CLOAK SHOP
Audeklai, siutai, sijonai, 

dreses ir veisteš.
Parduodama už pusę 

kainos
Taipgi daroma ant 

orderių.

3401 So. Halsted St., 
Chicago.

h-.............z...................... *
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Augantis kūdikis reikalauja maisto turtingo vita
minais, kas apsaugoja nuo kaulų suminkštėjimo ir 
kitokių nedamaittnimo pasekmių.

SCOTT’S EMULSION 
yra turtingas maistas-tonikas vartojamas kiekvie
name krašte pasaulės, kad pagelbėt jaunam kūdikiui 
išauklėt stiprius kaulus ir patvarų kūną. Jis 
turi maisto vertę, ko reikia kožnam kūdikiui.

Už tą kainą nupirksite 88

tonų. grojiklę pianino, 120

muzikalią rolių ir suoliu
kas. Priimsiu po $15 j mė-

Scott & Bowne, Bloonifield, N. J. '23-91

NENUSIGĄSKIT--TIK IEŠKO EAMBINO L
J*3 žino kur motina laiko Bambino—įr jis žino, kad 

v h - . jis - jo nori. Kūdikiui Bambitid1 ^rfškia tiek, kiek
įp»|f išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

ssmj r jsl x rz z zz z:
'' S. V.1 Pat. Biure.

į j yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio' 
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. 
Jei Justi kūdikis neramus, turi aptrauktų liežuvį, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistemų su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jį 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. I kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

F. AD. RICHTER & CO.» 104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.

Kaina 35c. 
aptieko.o

nesį nuo atsakomingą 

žnfonių. Atsišaukite.

338 S. ASHLAND BLVD.

ant kampo Van Buren St. 

klauskite Mrs. Walker’s.

Grojikliai pianai.

Ateikite šiandien arba ry

toj, nedėlioj iki 8 valan-

Bulgariška Žiedų ■ Arbata
Pirmiau vadindavosi Bulgariška Kraujo Arbata

Ką ji padarys tiems, kurie s^rga 
Ji prašalins systenios visus nuodus 
kurie yra priežasčia beveik visų 
ligų.

Ji sustiprins ir pataisys kraują.
Ji prašalins visus vidurių \ trube- 

lius.
Ji išvalys inkstus.
Ką ji padarys tiems, kurie yra 

sveiki. Ji prašalins persišaldymą, 
kiuris labai tankiai išsivysto į influ- 
enzą, gripą ar pneumoniją.

Ji suteiks daugiau šviesumo dėl 
akių ir padarys dailių odų, kur yra

ženklas, kad jūsų sveikata yra ge
ra.

Ir kuomet jus vartosite ją garuo
jančių einant gulti, jus gausite gry
nų šokų, kokį gamta-močiutė su
teikia vaikams.

Laikykit pas save Bulgariškų žie
dų arbatų visada — ji pardavinėja
ma visose aptiekose, arba mes at
siųsime jums paštu, vienas didelis 
šeimynos baksas už $1.25, arba 3 
už $3.15, arba 6 už $5.25. Adresas 
H. II. Schlick, President, Maryel 
Products Company, 25 Marvcl Buil- 
ding, pittsburgh, Pa.
.....  ........r............... — z . ' -1..... "*

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMATIŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką 
MEŠKOS BALSAMO

* (Bear Balsam)
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken
čiančių vartojo; ir vartoja.

Jeigu negausi tuos vaistus'pas vietinį aptiekorių arba parda
vėją, prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus išsių
sim buteliuką Balsamo.

THE CENTRAL DRUG COMPANY,
24 E. Centre Street, Shenandoah, Pa. y 

mrmr-—.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITIIUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

dai vakare.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

Perkėliau savo ofisą iš 3538 So. 
Halsted St. į 4647 So. Halsted 
St. prie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 
Tel. Boulevard'4774. Nedėlioms 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S’o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 5147.

Physical Kultūra Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratai, 
Naturopathas

Gydau Įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera

cijų, — naujaUsiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

Valandos: nuo 9 iki 12 dieni. 
Nito 6 iki 8 vakarais. 

Ned&dieniais nuo 9 iki 12.

/DR. M. STAPULIONIS
/ NAPRAPATH

Gydau be vaistų ir be operacijų.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai. vakaro.
4647 S’outh Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropraclor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių. 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bark 

Valandos: 9 iki 8 vakare.
Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951

LINKSMŲ 
KALĖDŲ 

IR 
LAIMINGŲ 

NAUJŲ 
/ METŲ ' 

VISIEMS 
DR. E. N. FLINT, 

322 SO. STATE ST.

PA6ELBA LIGONIAMS
Gijimas, gydymas ir atbudavo- 

jiinas ligonių, silpnų, liguistų yra 
musų gyvenime darbas. Mes gy
dome visas ligas kurių kiti negali 
išgydyti.

Musų geriausis paliudijimas yra 
ne dolerių reikalavimas, bet 

gera pagftlba.
MR. CHAS. HELLER SAKO:— 
GERBIAMAS DAKTARE:

Aš atėjau pas jus gydytis rug- 
piučio 2, 1923, aš kentėjau nuo 
Sciatica dešinėj kojoj, dėl kurios 
negalėjau dirbti. Aš negalėjau 
vaikščioti iš priežasties skaudėji
mų. Visi gydymai kokius buvau 
bandęs, nieko nepagelbėjo, kol 
jus nepaėmėt mane gydyti. Tuo 
pačiu laiku aš kentėjau nuo senos 
ligos, aš turėjau Varicicele. Aš 
dabar esu sveikas ir aš galiu pa
sakyti, kad jūsų gydymas yra pa
sekmingas. Aš dabar naujas vy
ras. Visi mano skausmai dingo. 
Aš tiek turiu energijos, kiek tu
rėjau 20 metų tam atgal. Atsių- 

. skite visus ligonius pas mane. Aš 
jiems visiems pasakysiu tikrą tie
są. Su pagarba, jūsų,

CHARLES HELLER.
1324 W. Monroe St., 

Sept. 25, 1923 z
Mes gydome pasekmingai visas 

chroniškas, nervų, kraujo, odos, 
šlapumo ir privatiškas ligas. 
Teisingas gydymas užtikrinamus 
r -f H X-RAY EGZA- (M * i V MINAVIMAS Už ■

Teisingas egzaminavimas būti
nai yra reikalingas geram gydy
mui. Mes teikiame kiekvienam* 
ligoniui gerą egzaminaciją, su mi
kroskopu ir X-Ray, kraujo egza- 
minącija, Šlapumo ir tt. Netruk
dykite laiko ir pinigų su neatsar
giais ir netikrais daktarais. Gy
venimas yra brangus. Anksty
bas išegzaminavipias prašalina 
pavojingas ligas ir prašalina pa
vojingas ir brangias operacijas. • 
ELECTRO-MEDICAL OFFICES

DR. R. G. McCARTHY, 
Gydytojas-Prižiurėtojas 

136 S. \Vabash Avė., Chicago, III.
Valandos nuą 9 j-yto iki 6 vai. 

vakare. Scredomis ir subato- 
mis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. va
kare ir nedėlioj nuo 9 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų.
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už savaitės nuo šio nedėldienio

Todėl, prisidėkite dabar ir gaukite daug balsy

NAUJIENŲ Šios ir Sekamos
Savaitės
Darbas

GRAND CAPITAL DOVANA

2336-38 Mikvaukee Avenue Chicago, Illinois.

TREČIA DOVANA

5183.75

Pirktas ir parodomas pas

Kiekvienas kandidatas, kuris bus aktyviškas visą

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinnois, Telephone Roosevelt 8500Del Informacijų Atsišaukit, Rašykit ar Telefonuokit Naujienų Kontesto Dept

Thor Electric Skalbia 
moji Mašina verta

3,333 
8,000 

17,333 
36,000 
60,000

Penktadienis, Gr. 21

5039 S. Ashland Avė 
Chicago, III.

AŠTUNTA DOVANA 
$75 vertės tavory 

orderis

SEPTINTA DOVANA 
$100 vertės tavory 

orderis

MILWAUKEE AVĖ 
2504-06 Milvvaukee Avenue,

PENKTA
DOVANA

CHEVROLET SEDANAS
Įrengtas su extra tajerais, tube, frontiniu bumperiu 

užrakinamas, vertas $920
Pirktas ir parodomas pas

MOTOR’ SALES :
Chicago, Illinois.

MUSIC CO., 
4639 So. Ashland Avė.

Chicago, III.

Tikrai naujas, 1924 MODELIO, šešiy cilinderiy 
COLUMBIA SEDANAS

Pilnai įrengtas, vertas $1.700 
Pirktas ir parodomas pas

Puikus Solitaire 
Deimantinis Žie
das, pasirinki
mui vyrams ar 
moterims vertas

5150

PIRMAS PERIODAS 
{skaitant pirmutines šešias savaites 
(užbaigiant gruodžio 22), sekamas 
skaitlius balsų bus išduodamas už 
prenumeratas:

aug Naudos

Pirkta ir padaroma 
pas

Sesta Dovana
Genuine Victrola, Sty- 

liaus XI, verta
■■ 8150

Pirkta ir parodama pas

Nedėlioj, gruodžio 22, 8 vai. vakare 
gauti “Pirmo Periodo” balsy skaičiy. Po šio laiko bus duodama daug mažiau balsy už surinktas prenumeratas 
giau numažinta balsy skaičius

Ford Touring Karas, su starteriu ir rėmais, vertas
5428.73

Pirktas ir parodomas pas
FRANK BRESKA, AUTORIZUOTAS FORDO 

PARDAVINĖTOJAS
2501-3-5 So. Kedzie Avenue, Chicago, Illinois

$15 Auksu 
$5.00

Ir dar 50,000 extra balsų gausite!
Pirmame periode nuo lapkričio 12 

iki gruodžio 22, 1923.

ANTRAS'PERIODAS.
Įskaitant septintą ir aštuntą savaitę 
(užbaigiant sausio 1924), sekamas 
skaitlius balsų bus išduodamas už 
prenumeratas:

ANTRA DOVANA
'"-"SSTT

TREČIAS PERIODAS.
Įskaitant devintų ir paskutinę savaitę 
(užbaigiant sausio 12, 1924), sekamas 
balsų sakitliūs bus išduodamas i 
prenumeratas:

Surašąs Balsų
Prenumeratos Kaina

HENRY RHEIN’S jewelry 
STORE

1536 W. 47th St., Chicago, UI.

Bile tavory augščiau minėtos vertės, tik 
groseris nėra į Lai įskaitomas

Bus gaunamas pas

metų $4.00
“ 8.00
“ 16.00
“ 24.00
“ 40.00

% metų $4.00
1 “ 8.00
2 “ 16.00
3 “ 24.00
5 “ 40.00

% metų $4.00
1 “ 8.00
2 “ 16.00
3 “ 24.00
5 “ 40.00

Del Informacijų Atsišaukit, !
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinr s, Telephone Roosevelt 8500

Balsų 
2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

Iš kitų miestų paštu 
6 metų $3.50 

“ 7.00
“ 14.00
“ 21.00
“ 35.00

Devinta Dovana Dešimta Dovana 11-ta Dovana 
$50 Auksu $25 Auksu 

$5.00 
I. — 

Prislųskite $24 vertės -f----- o —.—
baloje, gruodžio 22, 1923.

Balsų 
! 5,000 
12,000 
26,000 
54,000 
90,000

Iš kitų miestų paštu 
------  5,000 

12,000 
26,000 
54,000 
90,000

% metų $3.50
1 “ 7.00
2 “ 14.00
3 “ 21.00
5 “ 35.00

Balsų 
8,333 
8,000 

17,333 
36,000 
60,000

Iš kitų miestų paštu 
% metų $3.50

L “ 7.00
2 “ 14.00
3 “ 21.00
5 “ 35.00

2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

Rašykit ar Telefonuokit Naujienų Kontesto Dept

ĮSTEBĖKITE SKIRTUMĄ
yra tikrai paskutinė proga įstoti į “Naujieny” automobiliy kontestą ir 

Po sausio 6 dienos dar bus dau-

[r dar 50,000 extra balsų jums 
Kaip?
prenumeratų pirm 8 valandos, su

batoje, gruodžio 22, 1923.
$2,000 Auksu

SPECIALIS FONDAS IŠ $2,000 AUKSU bus padėtas i šal|, kad pas- 
kiau išdalinus kaipo algas tarpe aktyviškų, bet nelaimėjusių dovanų, 20 
nuošimčių pamatu. Kiekvienas kandidatas, kuris bus akty vižkas visą 
kampanijos laikų, priduodamas nuolatinius piniginius raportus, bet ne
laimės didelių pasiūlomų dovanų, bus priskaitytas į komiso gaunamų 
eiles. PAGALVOKITE APIE TAI! Vienas doleris iš penkių kuriuos 
jus šukolektuosite, eis j jūsų kišenių, jei jus nelaimėsite dovanas. Tas 
patvarkymas užtikrina kiekvieną kandidatą ir tas reiškia, kad ŠIOJE 
KAMPANIJOJE NEBUS PRALAIMĖTOJŲ. Ar dar kas nors gali 
būti teisingesnio ir geresnio kaip tas?
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n 3-cių
šis

Kas kaltas?

an

“nieko negulima .. ..

kiti.

žmogus žinotų svarbu- 
jis netik įvertintų pa- 
bet pats visada jas lan- 
dar savo draugus atsi-

Kas kaltas, jeigu pats Žmo
gus nežino savo kaltės?

Tai yra blogiausias dalykas 
ncžinystė. O vienok žmogus ne

Gruodžio 29 d. McKinley Par
ko svetainėje bus perstatyta ko
medija, kur dalyvaus geri ko- 
medijantai — Pranulis, Variu- 
tė, Jonukas; Elziutė ir

Keistučio 
lamdo kuprotą “Ožį” 
šauniai publikai pasirodytį.

Dramos skyriuš 
ir žada

• Ik.
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I

CHICASOS“'“*“ ;;;ios Mokslo draugy paskaitos 
Kas kultas? I

O?

Atsidarė paroda
Šiomis dienomis Dailės Insti

tute atsidarė nauja meno paro-
da. Paroda susideda iš paveik- lM'tso nežinėliu būdamas.
slų šešių dailininkų: Oliver D. 
Grover, Victor Higgins, Louis 
Ritinau, Axel G allen-Kailely 
Nicholai Fechin (rusas) ir Et- 
tore Caser.

Aplamai, ši paroda suteikia 
daug naujo įspūdžio. Ypatingai 
Nicholai Fechin portretura la
bai estetinė. Jis piešia švelniom, 
ir neutralinėm spalvom, bet už
tai jo tonai neapsakomai mis
teri ngi. Jis perduoda rusiškų ty-

Jeigu 
mų, tai 
skaitąs, 
kytų ir 
vestų.

Aš kalbu todėl, kad aš pats 
persitikrinau. Panašiai buvo su 
manim. Pereitų šeštadienį nu
ėjau pirmų kart į Mokslo Drau
gų paskaitas. Kaip jau žinote, 
prelegentu buvo inž. K. Augus- 
tinavičius. Jo paskaita buvo ne-

pa žiūrėtojui be mažiausio abe-p:^ žingeidi, bet tiesiog supran-
tama kiekvienam pamoka. Jis 
plačiai ir aiškiai išdėstė savo 
tėmą “Mokslo įtaka p žmonių 
gyvenimą”. Klausai ir džiaugie
si, kad nereikia tau knistis po 
knygas j ieškant mokslo žibių, 
tau nupiešia tokius dalykus, 
kur dar niekad žmogus nesi nė 
sapnavęs, kad tas ir tas, taip 
ir taip dedasi pasauly. Klausai 
ir mokiniesi.

Bet štai aš ir noriu įčia pa
stebėti, kad nevisi žmonės žino 
tą šaltinį, kur galima pasisem
ti sau reikalingiausios gyveni
mui medžiagos. Atsilanko jau 
didelis būrelis klausytojų (mo- 

“'Taipjau tuo pačiu sykiu itr ki"ių)’ bet:,ku!’ dar dau«iau 
sidarė Botanikos paroda, kui l ~a 1

. . , . - i . i, . • I Ts visko matvi. kad žmonės

jojimo, spėliojimo ir greit pa
gauna žvilgsnį paveikslo gyvu
mas.

Louis Ritman, (amerikonas, 
žydas). Jo paveikslai dekoraty
viai, formalus ir nemaža spal
vų sensacija. Victor Hjggins, jo 
visas ruimas pripildytas indįo- 
niškos istorijos vaizdais. Axel 
Gallen-Kallela, yra tropikas. Jo 
visa kūryba, tai rinkiniai viso
kių liekanų, kuriuos jis piešia 
be jokių meno formalybių, bei 
kompozicijos taisyklių. Bet yra 
gan žingeidus dalykai.

Paroda tęsis iki sausid 21 d., 
1924. '■ .

parodoma laukinės kvietkos ir 
kitokį augmenys.

Francuzų modernistų paroda 
yra gale rytinių galerijų Dailės 
Kliubo ruime.

— M. Šileikis.,,

Amerikos čempionato ristynės.

.^Aptradienioi vakare Coliseu?, 
me įvyko ristynės dėl Amerikos 
čempionato.

Ritosi Ed “Strangler”— 
“smaugėjas” Lcwis čsimpiionas 
su Joe Zickman, čeku.

Prieš ristynės Joe Zickman 
buvo garsinamas kaipo Jozef 
Rogacki—lenkas Europos risti- 
kas, bet atėjus laikui ristis 
Levvis’o manadžeris Billy San- 
dow iš arenus prieš publikų pa
reikalavo, kad Joe Zickman pa
sisakytų savo tikrų pavardę ir 
ristųsi kaipo toksai. Priešingai 
jis žadėjo suardyti ristynės. 
Paaiškėjo, kad menamas Jozef 
Rogacki yra Joe Zickman. Už
tai p. Zickman turėjo gana sun
kiai nukentėti. Lewis jį pagul
dė du kartu su “head lock”: 
pirmą kartą į 54 min. ir 9 sek., 
antrą 21 m. ir 15 sek.

Tas p. Billy Sandow mana- 
džerius Ed Strangler Letfis iš
sišokimas buvo padarytas todėl, 
kad apsaugojus vardą ristiko 
Rogackio.

Pat McGill—airis su Frank 
Judsan, Jenku, ritosi valandų 
laiko be pasekmių.

Mike Romano, italas, pagul
dė “Big Bill’ Beth vieną kartą 
20 m. 10 sek.

Reginald Siki, juodukas, pa
guldė Andre Anderson į 11 m. 
35 sek.

IŠ visko matyt, kad žmonės 
kibiau įdomauja tokiom paskai
tom, negu nusidėvėjusia politi
ka. * ,, . ,T„,

Tat draugai, nepraleiskite se
kamo šeštadienio adv. Kl. Jur- 
gelionio paskaitos temoje: kas 
buvo Jėzus, ką jis skelbė ir tt. 
Mokslas visiem yra reikalingas, 
nežiūrint kas jį skelbia — žy
das ar katalikas ar kas kitas. 
Kas praleis šitas paskaitas ne
atsilankęs, tas tik save turės 
kaltinti.

— Pedagogas.

Justo Kudirkos koncertas
Eikime sekmadienį pasiklausyti 

buvusio chicagiečio, o dabar 
Lietuvos Operos artisto, kon
certo.

♦ * ♦

BanceviČius risis su Požėla?

Šiandie, gruodžio 21 di)mą| 
manadžeriai, ristikai ir jų sim- 
patizatoriai renkasi “Naujienų” 
name kaip 7 vai. vakare dary
mui galutinos sutarties' dėl riš
tinių K. Požėlos su J. Bancevi- 
čium. Ristynės turės būt Ame
rikos stiliumi.

J. Kulis, J. Bancevičiaus ma- 
nadžeris, ir jų šalininkai priža
dėjo ateiti su $500,00 kapitalo.

J. Uktveris su K. Požėla taip 
pat iš savo pusės žada viską pa
daryt su advokatų pagelba, fcaip 
yra sakoma ,kad sporto mylėto
jai šiose derybose irgi galėtų 
dalyvauti.

Manoma, kad “betas” —var
žytinės pakils iki $2,500.00.

Sutarties daviniai bus pra
nešti .visuomenei.

Koncertas jau čia pat. Iki 
šiol nekartų mums teko išgrįsti 
įvairius dainininkus, bei muzi
kus iš Lietuvos, kurie gan skir
tingų įspūdį mumyse paliko. 
Visi tie menininkai, tai buvo 
mums nežinomi svečiai. Gi Jus
tas Kudirka gerai mums žino
mas chicagietis, kuris apie ke
turi metai atgal mus linksmino 
nepaprastai maloniu savo bal
su. Pastebėję jame nepaprastų 
talentų, linkėjome ir patarėme 
jam siekti aukštesnio išsilavini
mo dainavimo, kad ir musų tau
toje didintųsi skaičius pasauli
nių menininkų. Justas musų 
reikalavimus išpildė, ir nors 
nelengvomis gyvenimo aplinky
bėmis, apie porų metų lavinosi 
garsioj dainių šalyj Italijoj, 
šiandie vėl mes jį turime Chica
go j ir jis rengia mums muzika- 
lę puotų-koncertų, jau nebe pa
prastoj svetainėj, bet puošniam 
Studebaker Teatre, nedėlioj 
gruodžio 23 d. 3 vai. po pietų.

Taigi, žingeidu bus išgirsti, 
kų tie Italijos raganiai profeso
riai išdaro su mūsiškiais, kurie, 
ypač pastaruoju laiku, taip 
riai ten plaukia.—N.

, Brighton Park
“Ateities Žiede” jaunimas

no-

ren
giasi linksmai Kalėdų antrų 
dienų praleisti.

Kalėdų antrą dieną McKinley 
Park svetainėje 
do” jaunimas 
siurprizą. Jie 
koncertą prie 
d i nes eglaitės.

“Ateities Žiedo” nariai 
tėvai su savo pažįstamais yra

Ateities žie- 
žada padaryti 
rengiasi 

papuoštos
duoti
Ęjalė-

ir jų

Dram. Rat. aplaikė užkvieti-į 
mą nuo Lietuvos Dukterų Drau- į 
gi j os suvaidinti j oms < vieną. • Jš į 
puikiausių1 Lietuvos veikalu 
‘*Karo!iau& Teta”. Ratelis sw-1 
tiko, ir jau režisierius p. Šen-1, 
kūnas tuom rūpinasi, kad pa
skyrus tinkančius rolėms ar
tistus.

♦ * t -
šeštadienį, gruodžio 23 d., 

Meldažio svetainėj chicagiečiai 
turės progos pamatyti “Meilės 
Profesorių”. >

Profesorius turi išradęs apa
ratą, su kurio pagalba galima 
pašaukti mylimąją arba myli
mąjį. “Kur jis nębutų, ar-kas 
jis nebūtų, jis turi ateiti” »—ji
sai sako, kiekvienam bus aiš
ku, kodėl apsivedę žmonės ne
sutinka, <nesimyli; ar reikia ap? 
sivesti ir su kuo?

Tą visą tik gali išaiškinti 
“Meilės Profesorius* su savo

•v ■ ' I .Azm j ’ «
■ ■ III !■ »    "■

(Tąsa aut 8-to pusi.)

JUSTAS KUDIRKA < i 
Lietuvos Operos Artistas.

Jo koncertas įvyks sekamą sekmadienį, gruodžio 23 d., 
vai. po pietų, Studebaker Teatre, 418 So. Michigan Avė, 
artistas nesigiria ir mažai tesiskelbia, vienok tikisi, kad Chica
gos lietuviai nepamirš atvykti ir išgirsti jo koncerto.

kviečiami ateiti.
Tat nepamirškite Kalėdų 

tros dienos, gruodžio 26 d.

Čes’niai savo dukterims nu
pirko gražų pianų. Tai Kalėdų 
dovana. Millerienė savo sunui 
žada irgi siurprizų padaryti, jei
gu tasai mokysis gerai smuikų 
groti.

— Kiškelis.

J. Babravičius dainavo 
Morrison viešbuty)

^Publikai jo dainavimas 
labai patiko.

Trečiadienio vakare Morrison 
viešbutyje įvyko banketas. Ban
ketų surengė republikonai ge- 
neraliam prokurorui Edward J. 
Brundage, kuris vėl nominuok 
jamas kandidatu tai vietai.

Suprantamas daiktas, banke
te dalyvavo visi žymesni repub- 
likonų veikėjai. Dalyvių įviso 
buvo apie 2,500 žmonių. Kaip 
paprastai esti, banketo progra
ma daugiausia susidėjo iš kal
bų.

Bet vienas programos nume
ris susidėjo ir iš dainų. Dainuo
ti pakviestas buvo p. J. Babra
vičius. Jis sudainavo tris dai
nas. Publikai jo dainavimas ne
paprastai patiko. Aplodismen
tams ir galo nebuvo. Jo dainar 
vimu amerikonai ir atsigerėti 
negalėjo.

voms ašaroms. ,Z. Milerukas, 
nors yra da jaunas vaikas, bet 
kalba aiškiai, gyvai ir garsiai.

šis veikalas patenkino net ir 
bolševikus, nes pasak vieno jų 
redaktorių — •" 
lošėjams užmesti...”

žmonių buvo neperaaugiau- 
siai; daugumoje buvo neprigu- 
lintieji prie Sus. Nors visiems 
nariams buvo siuntinėta laiš
kai su kvietimu dalyvauti, bet 
mažai, kas jų buvo. Jei butų 
visi nariai'buvę,’kurių skaitlius 
yra apie keturi šimtai suviršum, 
tai butų buvę gražaus kuopai 
pelno; daugelis jų nunešė savo 
pinigus svetimiems.

Bolševikai kaįtįhia vieną koG 
mitetą, P. Mįlletį, už tai, kad 
publikos buvo nedaug. Mat, jo 
nėra raudona noįjis; jis neužte
pė košės ant jų redaktoriaus 
liežuvio ir nepriguli prie “Ade- 
pi”.

Beje, savaitė atgal, kad už
bėgus už akių SLA. 36 kp. bol
ševikai sulošė tą patį veikalą 
“Užburti Turtai”. Jie tik porą 
savaičių prieš tai šoko garsinti', 
kuomet jau 36 kp. paskelbė, 
kad šis veikalas bus vaidina
mas ir Dramatiškas Ratelis jau 
mokinosi. Milleris klausė Ben- 
dokaičio ir kitų, bet gavo atsar 
kymą, kad nieko nežiną. Dabar, 
lyg katinai išlakę pieną, verčia 
bėdą ant kitų. Ar neužsitrauks 
Perkūno koronės, tie musų re
voliucionieriai.

Iš visy kampy
“Užburti Turtai”. — Dramatiš 

kas Ratelis padidėjo. -—“Mei
lės Ęrofesonus”.

9 d. 
Liet

šeštadienį, gruodžio 
Meldažio svetainėj Sus. 
Am. 36 kuopa turėjo parengu
si vakarą.

Dramatiškas Ratelis jiems 
vaidino trijų aktų ir dviejų pa
veikslų komediją “Užburti tur
tai”. Veikalas labai gražus ir 
juokingas. Programe dalyva
vo: V. Pačkauskas, P. Petrai- 
čiutė-Miller, J. Buragas, J, Star 
siunas, J. Stankūnas, J. Jan
kus, J. Gulbinienė, J. Auryla, 
M. Miller ir keletas pagelbiirih- 
kų Kaipo kA’uii.:^į>i,

Veikalas peyštątyta? gerai, nes 
vaidylos’buvo'seni lošėjai, žmo
nės stebėjosi, kad lietuviai ga
lėtų lošti su tokia energija ir 
jausmingais Išreiškimais. P-as1 
Stasiūnas su p-nia Millerįerie 
ramino vienas kitą ir verkė gy-

Karnivalas arba Kermošius
Įvyks Gruodžio 29 d., 1923 m.

MILDOS SVETAINĖJE
3238 South Halsted St,

Pradžia 7:30 vai, vakare. Įžanga tik 50 centų.
Rengia Liet. Moksl. Susiv. Am. 2 kuopa

Tikietus galima gaut iš anksto pas moksleivius 
ir sekamose vietose: /

“Naujienose”, 1739 So. Halsted St.
“Aušros” Knygyne, 3210 So. Halsted St.

• Montvido ap tiekoj e, 1834 Wabansia Ąve.
Universal State Banke.

GERBIAMOJI VISUOMENE
Męs įrengiame šį vakarėlį todėl, kad pasilinksminus. 

Kalėdos, tiaį..vienintelė moksleiviams proga pasilinksmin
ti. Bet mes, moksleiviai, norime pasidalinti su jumis tuo, 
ką mes jaū patyrėme nuo svetimtaučių mokyklose būda
mi. Taigi mes turėsime taip sakant, juokų vakarą. Tu
rėsime lietuviškų ir angliškų juokų, taip kaip ir šokius: 
lietuviškus ir amerikoniškus. *

Be to dalyvaus musų vakare didžiausias juokdarys 
p. Juozas Uktveris. Jis ves juokų kontestą. Smulkme
nas čia sunku ir suminėti.

Tatai užprašome visus atsilankyti į moksleivių Kar- 
nivalą ir susipažinti su jų siekiais. Moksleiviai, kurie 
dar nepriguli prie LMSA., lai prisirašo prie šios organi
zacijos, kuri grynai rūpinasi moksleivijos švietimosi rei
kalais. . LMSA. 2 kp. Komitetas.LMSA. 2 kp. Komitetas

z
.i 'Tingi. ..I . .......................... ........................... .... ....

GENERALISKA KONVENCIJA
Šv. Rašto Tyrinėtojų ,

Atsibus nuo 22 iki 25 dienos Gruodžio, 1923 
Bohemian American Hali, 1438 W. 18th St.

• CHICAGO, ILU ' ,
Subatoj, atidarymas Konvencijos,: pradžia 9 vai. iš ryto ir trauk

sis iki 6 vai. vakare, ir taip nedėlioj ir panedėlyj, o utarninke už
baiga ant 1 v. po pietų.

P. S. Panedėlio vakare nuo 5:30 bus rodoma krutami paveikslai.
Tikima, kad šis suvažiavimas bus didžiausias ir gražiausias. Visi 

tikintieji, kad Jėzus Kristus yra musų Išganytojas, yra nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti.

Musų atkartotini suvažiavimai yra rengiami tam tikslui, kad 
krikščionis suvažiavę išvien galėtų mokintis ir nuolatai daugiau su
prasti Dievo pamatinias tiesas; tokias kaip prisivertimą, pasišventi
mą, išteisinimą, atgimimą iš dvasios ir padarymą šventu ir kaip Svie
tiškas žmogus gali ateiti pas Dievą ir stotis sąnariu kūno Kristaus. 
Bet už viską yra didžiausi tema — Dievo Karalyste ir Jos Karalius 
Jėzus Kristus, kuris Jau atėjo antrą sykį 1874 m. įvykinti senai pa
žadėtu Karalystę. Kalbės iš įvairių miėstų kalbėtojai, kurių chica
giečiai dar nėra girdėję, todėl nepraleiskite jūsų progos.

Įžanga dykai. Kolektų nebus niekados.

KOJŲ TR0BELIAI1
Kaip reumatizmas, odos ligop, už

degimas, ulcęriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir.t.t. Taip
gi komai, bunianai ir Callausei.

Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuomet —. i ,

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

be skausmo. Aš pagelbėtų daugu
mui. Kodėl ne jums ? Jei jus buvo
te yįgur ir nįgfaijfcpiagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų' specia
listu

Dr. Wm. Gribow
17 N. State St., Reom 1714.

Phone Dearborn 4514.
Valandos nuo 9 iki- 5. Vakarais: 

2058 N. Division St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

Kalėdų Dovanos

Town of 
Lake

* * .♦ , x
Dramatiškas Ratelis {padidė

jo. Trečiadienį, gruodžio 21 d., 
Meldažio svetainėj susirinkame 
prisirašė: Walter Strygas, Ste
la Prasčiutė, S. S. M. Kaspa
raitis ir A. Milerienė; visi iš 
Brighton Parko. Kadangi lijd, 
tai kiti neatvyko, bet prisirašys 
sekamame susirinkime. Dabai 
“D. R.” turi jau sutraukęs vi
sas ir visus geriausius Chicagos 
lošėjus.

Naujienų Styrins perkel
tas j naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau 
j ienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau 

{ienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon 

G. Benošius 
1616 W. 47th Street

NAUJAS OFISAS'A. OISZEWSKIS
Dabar persikėlė į naują gražų Ofisą po numerius

3301 South Halsted Street, 
Pietrytinis kampas 33-čio's gatvės. 

Telefonas Boulevard 6775.
Ir Čia, jau ant didesnės skalės, daro sekaųtį bizni: 

Siunčia Pinigus ir Laivakortes. 
Daro Insurance ant naprų, biznių, automobilių ir langų. 
Skolina Pinigus ant pirmų ir antrų moi*tgečių. 
Perka ir parduoda namus ir lotus.
Parduoda Mortgečius ir Gold Bondsus nešančius 6 procentą. 
Daro Ingaliojimus (Doviernastis), pirkimo ir pardavimo namu ir 

žemės Aktus, Kontraktus, Leases, Affidavitus ir visokius kitus 
Notariališkus Dokumentus.

Perkantiems namus ir lotus padaro Kontraktus, peržiūri popieras, 
prirengia Deedus, Mortgečius ir prigelbsti galutinai proper- 
Čių pirkimą uždaryti.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki SUvakaro. Nedėlioms: Nuo 11 iki 3.dienos. 

ADVOKATAS ANTANAS OLfSOLSZEAVSKIS
Turi čia valandas: Nuo 10 iki 12 dieną, ir nuo 6 iki 8 vikare. 

Ne nedeldicniais.
Visus senus ir naujus musų Kostumerius kviečiame čia apsilankyti.

Žvięnų ir pąjičgą suvedame l šenus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
'THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tcl. Boulevard 7101, 1892. Chicago

Nevažiuok į didmiestį pirkti dovanų, 
nes čia pat ant vietos gali nusipirkti 
pas savo žmones už daug pigiau ir to
kius pat gerus daiktus su garantiją. 
Ateik pas mane ir persitikrink. Mes tu
rime didelį pasirinkimą viąokių daiktų 
tinkamų dėl Kąlędinių dovanų.

Didelis pasirinkimas auksinių rašomų 
plunksnų, garąntuotų ant daug metų.

EDISON GRAMOFONAI yra didelę 
naujauybe $200 vertės galite pirkti tik
tai už .......     $130

Auksiniai ir auksuoti laikrodėliai di
džiausios verčios garantuoti ant daug 
metų. ,

Auksiniai žiedai ' su DEIMANTAIS 
nuo $2.50 iki $500, didžiausias pasirinki
mas dėl kiekvieno.

Kurie atvažiuos iš toliau, užmokame 
už karferus. Kalendorių ir galionikus 
duodame dovanai Christmas presentą.

Aš esu tikras jūsų draugas lietuvis.

FETER A. MILLER
2256 W. 22nd St.

Vakarais atdara iki 10 v. v.

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS 'GARANTUOTAS

' Buvusi Vcehk Studio
1147 W. 18th St., kampas May St 

Kalbame lietuviškai

2 Didelės Dovanos l
Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d; 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles, dovanas, Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys ‘‘VIENYBĘ” ant 

metų tam metinė prenumerata TJ K $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBE,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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STRAIPSNIS 51.

GYDUOLĖS IR VAISTAI

tarpiais atvirai ir laisvai 
p*rgvlM*alL

Ataaaa skyriuj* bms talka* 

■oo taiko rvIMsasias rsl-

K Mikli, aptipinlmaa ir p*, 
nčjlmas yra dalykas tyros 
svarbos kelmynai ir Uotai 

ir mes jaaAtaMS, kad tai 
yra dalykas. kurį sms tu-

kVDIKIv
GEROVės skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR. JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Gali būti gydytojas išrašys vaistų 
kūdikiui. Bet rašo tik po gero iškvo
timo, sužinojęs visą padėtį. Kitais žo
džiais tariant, jis žino kas yra bloga 

. ir žino ką jis išrašo. Vaistas yra 
tik tavo kūdikiui ir tik tam tikroms 
ligoms, todėl tas pats vaistas vargu 
galėtų pagelbėti tavo kaimyno vai
kui.

Daugelis kūdikių apserga nuo vai
stų, kurie buvo skirti kitiems. Tas 
pats vaistas gali turėti kitokią veik
mę ant kitų kudikiųu Tik gydytojas 
gali pasakyti ką reikia tavo kūdikiui. 
Jis praleidęs ilgus metus sunkiame 
moksle kad tą dažinojus.

Tavo kūdikiui verkiant, bandyk su
rasti priežastį. Nebėgk tuoj prie vai
stų skrynutės jieškant kokio nors “ra
minančio sirapo.” Dažnai tie sira- 
pai turi svaigalų, kurie kenksmingi 
kūdikiui. Jei kūdikis serga, šauk dak
tarą. “Naminės gyduolės” yra per
daug pavojingos. Jei nežinai kas yra 
kūdikiui, tai kaip gali jį gydyti.

Per keletą gentkarčių Amerikietės 
motinos auklėjo savo kūdikius su -y 
Borden’s Eagle Pienu, dėlto, kad ši
tą Eagle Pieną joms buvo rekomen
davę draugai ir dėlto, kad rado jį už
ganėdinančiu. Bet ant nelaimės dau
gelis Amerikiečių ir Lietuvhj motinų 
niekad pilnai negavo žinoti kodėl to
kie puikus rezultatai buvo gauti. Ea
gle Pienas yra šviežiausias, saldžiau
sias ir riebiausias pienas rūpestingai 
sulietas su gryniausiu cukrumi, kas- 
padaro kūdikiams maistą, kada m*j- 
tines pieno nėra arba jo neužtenka.

...... I

Idant Lietuvė motina žinotu kaip 
vartoti Borden’s Eagle Pieną Borden 
kompanija lietuvių kalboje atspaudė 
nilnas maitinimo instrukcijas, pasa
kančias kaip paruošti Borden’s Ea
gle Pieną kūdikiams visokių am.?7ų. 
Jei nori kopijos šitų instrukcijų, te
turi išpildyti kuponą mUsų laikrašty 
telpančio apgarsinimo ir prisiųsti ji 
kompanijai, o toji noriai prisius visai 
dykai jas kartu su puikia knyga.

Skaityk Situs straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

JONAS NORKUS

pa- 
šv. 

bus

Mirės Rug. 4, 1923 m. ir 
laidotas Rug. 8, 1923 ant 
Kazimiero kapinių. Dabar 
iškilmingai perkeltas ant sovo
loto, įdėtas į cimentinį baksą 
ir paminklas pastatytas pane- 
dėlyj Gruodžio 24, 1923, 10:30 
vai. iš ryto. Meldžiu širdingai 
visus gimines ir pažįstamus ati
duoti paskutinį patarnavimą A. 
A. Jonui, mano širdingam ir 
neužmirštinam geriausiam* gy
venimo draugui. Meldžiu ir 
tuos atsilankyti, kurie laidotu
vėse pirmiau negalėjo daly
vauti. .

Nubudusi
Ona Norkienė.

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

•mašina. Bus ta)i įrodyta 
praktiškai visų akyse.

Veikalą atyaidins: V. Pač^ 
kauskas, P. Petraičiutė-Miller, 

J.'Gulbinienė, A. Ripkevičienė, 
J. Jankus ir J. Stankūnas. Re- 
žisieriauja J Stankūnas. Vaka
rą rengia LSS. VIII Rajonas.

—Bubnis.

Ar nori atjaunėti?
šiandien town-of-lakiečiai tu

ri progos sužinoti kaip atjau
nėti. Dr. Karalius kalbės Tėvy
nės Mylėtojų d<jos surengtose 
prakalbose temoje: . “Kaip at
jaunėti?“ Kas nori atjaunėti, 
lai ateina pasiklausyti į Ežers- 
kio Svetainę, '4600 So. Paulina 
Street. — Rep.

Pranešimai
Kas, ką, kuy, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
/rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujiena Spulka
1739 S. Halsted St.

LSS. VIII Rajono Konferencija, 
įvyks pirmą nedėldienį sausio 1924 
“Naujienų” name. Visos LSS. kuo
pos malonėkite rengties ir išrinkti 
delegatus minėtai konferencijai, bus 
renkama valdyba 1924 metams. '

K. Kasparaitis, Sekr.

PASKAITA APIE KRISTŲ
Kas buvo Jėzus Kristus? Kaip jis 

* " 1 savo sekė-gyveno? Ką jis skelbė 
jams?

Tie klausimai privalo 
rūpėti

Pasiremiant bešalingų 
kų tyrinėjimais, adv. KI. 
ir papasakos apie Jepų 
gyvenimą ir jo mokslą.

kiekvienam
mokslinin- 
Jurgelionis 
Kristų, jo 

Ta įdomi 
paskaita įvyks sekmadienį, gruod
žio 23 d., 10:30 vai. ryto, Raymond. 
Institute. —Mokslo Draugai.

Racine, Wis. — S. L. A. 100 kuo
pa drauge su 10-tu apskričiu ruošia 
prakalbas gruodžio 23 d., 2:30 v. po 
pietų, Union Hali svetainėj, randasi 
prie Wisconsin .St., tarpe 5-tos ir 4- 
tos gatvių.

Kalbėtojum bus Al. Margeris, ku
ris kalbės dviem' temom: Draugijinį 
surėdymą ir apie Fanatizmą. Visus 
vietos ir iš apylinkių lietuvius kvie
čiame susirinkti. įžangą dykai.

. — Komitetas.

Cicero. — Sekmadienį, gruodžio 23 
d., 1 vai. po pietų įvyksta dviejų 
kliubų svarbus susirinkimas, būtent, 
C. L. P. Kliubas ir V. Ž. Kliubas su
sivienija ir rinks 
ją valdybą.

Abiejų kliubų 
susirinkime, nes 
yra bendras visų

— C. L.

1924 metams nau-
nariai dalyvaukite 
rinkimas valdybos 
reikalas.
P. Kliubo koresp.

“Meilės Profesorius” Chicagoje
Kurie norite su “Meilės Profeso

rium” susipąžinti kviečiami pribūti į 
Meldažio svetainę, nedėlioję, gruo
džio (Dec.) 23 d., 7 valandą vakare. 
“Meilės Profesorius” ja'u senai buvo 
laukiamu svečiu Chicagoje, daug apie 
jį buvo kalbėta, daug diskusuota, bet 
iki šiol neturėjo progos Chicagos lie
tuviai jį matyti, su jų meilės reika
lais pasitarti. Visiems nepaslaptis, 
kad meilėje kankinasi jauni, kankina
si ir seni, turtingi ir bėdini, sveiki ir 
ligoti. Meilės galybė yra jaučiama 
vargšo grintelėje lygiai kaip ir tur
tuolio viloje. Meilė tveria romanus 
ir poeziją meilė yra idealu žmonijos 
gyvenimo. Bet meile tankiai teikia 
ir kentėjimus ašaras, vargus, nelai
mes net ir mirtį. Kaip kiekviename 
gerame daikte randasi ir blogo, tas 
pats yra ir su meile, šitą žingeidi? 
veikalą parašė anglų rašėja K. Kava- 
nough, pirmą sykį, geriausi Chica
gos lietuviai lošėjai: Pačkauskas, Mi
lerienė, Sankunas, Mrs. Rypkevičiene, 
Gulbiniene, Jankus ir kiti guloš lietu
vių kalba.

Taipgi šitame vakare kalbės “Nau
jienų” redaktorius P. Grigaitis, dai
nuos Pirmyn mišrus choras, rusų cho
ras, bus ir kitokių pamarginimų. Pa
sibaigus programui eis šokiai grie
žiant Sarpaliaus Orchestrai. Musų 
patarimu yra kad tikietų įsigytumet 
iškalno, kitaip kartais atvažiavu
siems* ir iš gana toli reikės stovėti 
statiems visą programo laiką. Tikie
tų galima gauti sekamose vietose:

“Naujienos”, 1739 So. Halsted St.
“Aušros” Knygynas, 

sted St.
“Naujienų” Skyrius, 

Street.
Montvido aptiekoje, 

šia Avenue.
Taipgi pas visus Lietuvių Socialis

tų Sąjungos narius.
Lai gruodžio 23-čią dieną bųna vi

sų atmintyje, kad būtinas reikalas 
atvykti į Meldažio svetainę. Lauk
sime.

Kviečiami visi — Chicagos Liet. 
Socialistų Vakaro Rengimo Komįt.

8210 So. Hal-

1616 W. 47

1824 Waban-

Keistučio Kliubo Dramos Sky
riaus reoeticija įvyks šiandie, gruo
džio 2, 7:30 valandą vakare, McKin- 

t ley Park salėje prie 39-tos ir Wes- 
į tern Avė. Visi Dramos skyriaus na
riai malonėkite nesivėluoti.

‘ —Komitetas.

PRANEŠIMAI I AUTOMOBILIAI AUTOMOBIUAI NAMAI-ZEME
Liet, Teatr. Dr-ja šv. Martino lai

kys prieŠmetinį susirinkimą šeštadie,- 
nį, gruodžio 22 d., 7:30 vai. vak., 
šv. Jurgio parapijos svet., 32nd PI. 
ir Auburn Avė.

Visi nariai malonėkite susirinkti, 
nes turime daug svarbių reikalų. 
Bus taipgi renkama nauja valdyba 
ateinantiems metams.

— P. Kilevičia, Nut. Rašt.

S. L. A. 2 apskričio kuopų delegatų 
metinis suvažiavimas įvyks gruodžio 
25 d., (Kalėdų diepą),. Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabanšia Avė., 
(North Side) Chicago, Iii Suvažia
vimas prasidės 12 vai. dienąį Visi 
delegatai bukite pažymėtu laiku, nes 
laukiama nebus. Visi delegatai pri-( 
valote turėti mandatus, kitaip neou-' 
site priim-ami. *

P. S. Važiuojanti iš “South Side”, 
didmiesty,! ant Statė&jr Washington 
imkit Milvvaukee gatvekarius ir va
žiuokit iki. Gerard St. Tenai išlipę 
eikit du bloku j šiaurę,, kur rasite 
svetainę. y

P. J. Petronis, S.L.A. 2 Apskr. sekr<-

Chicagos Lietuvių Socialistų ren
gimo vakaro komiteto susirinkimas 
bus subatoje, gruodžio 22 d., '“Nau
jienų” name, 4 valandą po pietų.

Visi komiteto nariai būtinai pri- 
bbukite. Kviečia Komiteto narys.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolįų Juozapo ir 

Kazimiero Grigaravičių Paeina iš 
Girkalnis vals. Juadkiemių kaimo, 
Raseinių apsk. Gyvento Pittsburgh 
Pa. prieš karą. Bukite malonus at
sišaukti

Viktoras Grigaravičia, 
lll'-th St. Box 144, 
Blue Islafld, III.

St. Box 144,

PAJIEŠKAU Račkauskų, Stanis
lovo ir Pranciškaus kurie paeina 
iŠ Karklėnų miestelio, Šiaulių aps., 
1914 metais viršininėti asmens yra 
atvežti iš Lietuvos maži. Girdėjau, 
kad gyvena Detroit, Mich. Turiu 
labai svarbų gemalą jie patys ar 
kas kitas malonėkite pranešti už 
ką busiu širdingai dėkingas.

Felix Ravoltas, 921 Jenne Str. 
Kenosha, Wis.

/ PAJIEŠKAU savo giminaičio 
Frank Stakučio esu atvažiavęs 
iš kito miesto, Chicagon, norė
čiau susieiti. Praneškite sa
vo antrašų į Naujienas, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, III. Box 400

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU merginos apsivedi- 

niui apie 30 mėtų senumo, šviesaus 
veido, geltoną plaukų. Aš esu pilie
tis šios šalies, tuftttš1 tn&ho siekia 
iki $2500. Darbą turiu gerą. Atsi
šaukite laišku pridedant savo foto
grafiją arba geriau ypatiŠkai pasi
matyti. Ne iš toliau kaip Chicagos 
ir apielinkių. Petras Ląudenskis 
571 W. Madison Str. Chicago, III,

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA švarios moteries 
darbui į dešrų dirbtuvę. Gera 
mokestis,

KOSHER STAR SAUSAGE 
MANUFACTURING CO.

1010 Maxwell St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

REIKALINGI AGENTAI 
Visuose miestuose

Užrašinėti laikraštį “Piršlys”. 
Piršlį lengvai galima užrašyti su 
mažu pasistengimu. Platesnių infor 
macijų kreipkitės laišku ar ypatiŠ
kai subatomis nuo 1 vai. iki 
po pietų.

105 W. Monroe St., 
Room 41(2, 
Klauskite 

P. PIEZO

4 vai.

REIKALINGAS bekeris pirma- 
rankis kuris moka kepti baltą ir 
juodą duoną. Geros darbo sąlygoj 
ir gera mokestis.

Kreipkitės
3210 So.* Halsted Str. No. 58

PAJIEŠKAU Piekoriaus pirma- 
rankio* ar antrarankio, nėra skirtu
mo, darbas ant visados ir gera už
mokestis. Mokantis darbą atsišau
kite tuojaus nes man yra reikalin
ga darbininkas

Frank Balčevicz,
322 North Sheridan Road, 

Kenosha, Wis.

REIKALINGAS BARBERIS 
pėtnj>čiomis ir šubatoniis. Ge
ras mokesnis.

Kreipkitės:
3461 So. Morgan St.'

-r- - ... - !--------  -- “ ■ —-- --------------

REIKIA vyrų karų taisytojų 
(Airbrakeman), patyrusių apie 
plieninius freight karius^ Nuo
lat darbas. G00DWIN. 

67th St. ir S. Cicero 
(68rdi Street karais)

REIKIA —
Vyrų darbui i Douglas pirtį.

Nuolat darbas.
Atsišaukite:

3516 Roosevelt Rd.

BEVEIK NAUJI KARAI
1928 Essex Coach, vartotas 3 mėnesius, kaindvo $1400, parduosime už $775 
1928 Chalmers Sport, 1 mėneąio senumo, disk ratais, kainavo $1800, už $900
1922 Roamer Sport, dratiniais ratais, vėliausio įrengimo, specialiai $800
1923 Buick, 5 pasažierių, 2 mėnesių senumo, $200 visokiu extra dalykų $800
1922 Dodge Touring, važinėtas tik) 1000 mylių, storadziui 1 metai,

kaip naujas ........................................... i................................... .
1923 Maxwell Touring, kaip naujas karas iš visokių atžvilgių............
1922 Oakland Sedan, pertaisytas ir pemikeliuotas, išrodo giažiai .....

Virš minėki karai garantuojami 6 mėnesiams, visi kaip nauji.

GUARANTEE AUTO EXCHANGE
58 E. 22nd Street,

‘ Išmokėjimais ir mainais.

TIKRĄI KALĖDŲ DOVANOS
NAMAI-ŽEME

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

$600
$550
$650

Phone Calumet
Atdara vakarais.

0641

BARGENAS DEL VARTOTŲ KARŲ VISI GARANTUOTI
1922 Hupmobile Coupe, nauji tajerai, maleva ir motoras kaip nauji .... $650 
1922 Buick Touring, permalevotas, Cord tajerai ir daug extrų .......... $600
1922 Auburn Touring, turi žiemines užlaidas, 7-R Continental motoras $600 
1922 Hupmobile Touring, turi $200 vertės extrų, speedometer, važi

nėtas 1500 mylių .. ...... ................. ............ . ....................
1922 Oakland Sedan, maleva ir motoras kaip nauji.................. ...........
1922 Roamer Sport, kląsiškiausias karas mieste, daug extrų ............
1922 Haynes Sport, biskį vartotas, Continental motoras ...................
1922 Studebakęr 4 pasažierių, Sport, disk ratai, žierilines užlaidos .....
1922 Dodge Sedanį pertaisytas ir permalevotas kaip naujas ................
1921 Rudson Tounng, 7 pasažierių, pilnai prirengtas, cord tajerąi.....
1921 Paige Sport, dratiniai rėtai, sparnai, bumperiai ir kiti extra.....
1921 Kissel Sedan, nauji tajerai, maleva ir motoras kaip nauji........
1921 Roamer. Coupe, nikeliuoti kraštai, dratiniai ratai, klasiškas .....
1920 Franklin Touring,-nauja maleva> geras motoras ir tajerai........
1921 Oldsmobile Touring, 6 cilinderių, 5 pasažierių, gražus mažas karas $350
1921 Chevrolet, Touring, maleva ir motoras kaip nauji .........   $150
1920 Chandler Sedan, 7 pas. dengtos sėdynės, motoras kaip naujas $400 
1920 Oldsmobile Sport, 4 pasažierių, geri tajerai ir motoras .............
1920 Mercer Sport, 5 pasažierių, dratiniai ratai, klasiškas ir greitas
1921 Wescott Touring, Califoroia viršus, Continental motoras .............
1921 Hupmobilė Touring, motoras ir maleva kaip nauji........................
1922 Ford Touring, motoras, maleva ir tajerai kaip nauji .'......... ..........
1920 Cadillac Phoeton, 4 pasažierių, sport, geras motoras.....................

Mes turime daug kitų, bet perdaug, kad čia suminėjus, visų išdirbinių 
ir modelių, vėliausių ir senų. Mes turime 100 karų išsirinkimui. Visi mu
sų karai yra garantuoti 3 menesiams, perbūdavote musų šapoje.

Ateikite ir pasimatykite su mumis ar jus pirksite, ar ne.

EISENBERG BROTHERS MOTOR SALES 00.,
i NOT INC.

1819-25 South State Street. Calumet 3686 ir 5420.
I •

Prie Staty gatvėj 5 durys į pietus nuo 18 gatves.
’ , * Atdara vakamis iki 10.

------ —L-‘

Haynes Sport, biskį vartotas, Continental motoras .............
Studebakęr 4 pasažierių, Sport, disk ratai, žierilines užlaidos 

\ _ J,-.../......
pasažierių, pilnai prirengtas, cord tajerąi 

Paigo Sport, dratiniai rėtiai, sparnai, bumperiai ir kiti extra 
Kissel Sedan, niauji tajerai, m*aleva ir motoras kaip nauji ... ..... .  . if]aajg|cas

$600 
$575 
$750 
$600 
$550 
$700 
$650 
$500 
$550 
$675 
$275

$250 
$700 
$700 
$375 
$150 
$800

VK

NAUJI IR GRAŽUS MOTORINIAI 
TROKAI SPECIALIAI APKAINUO- 

TI GREITAM PARDAVIMUI

3 % Tono Diamond T. Chassis su
Cab ..... ......... ........s,..i..A.......... $200

2% Tono AvąilabJe.su Cab ....... $400
Tono Sandow canopy viršus .... $250 
Tonų Master mrw demonstrator 
Chassis
Taipgi didelis Pargenąs ant perbu- 

davotų MasterS) Visokio didumo, su 
body arba be bodiesi; Turime kraus
tytis sausio 1 dieną, Nebus atmes
tas

1
2

$1,000

; sausio 1 dieną.
teisingas pHiĮiutymas. > 

MASTER TRUCK,
USED TRUCK SH0W ROOM

2635 So. Wabash Avė.,.
Victory 7800. 

t .... ili/A.i.i >, ■.« ... -

■ 6ciruoii', r, *i

DIDELIS BARGENAS
Naujas automobiliusx 1928, Oakland 

Six, Sadan, 5 pasažierių, parduosiu 
labai pigiai.

Atsišaukite y ‘ ’ 1
• L 1645 WAbąnsia Avė., ' !

Brunšwick 2545

IŠRENDtVOJIMUI
PARENŲAVOJIMUI 2 flatai 

5 ir 4 kambarių, elektrikos švie
sa, vana, pečiais šildomi, toj 
vietoj namas 222 W, 47 St. savi
ninkas gyvena 5359 Aberdeen 
St. Tel. Biv. 8319. Gali klaust 
iki 8 vai. vakare.

RENDAI flatas 5 ruimų, šva
ri vieta ir gana patogi, dėl gy
venimo. Rendos į mėnesį $28.00.

Kreipkitės:
ANTANAS ČIURAS
3253 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ"
IŠRENDAVOJU ruimą vienam ar

ba dviem vyram bė valgio. Didelis 
ruimas prie mažos šeimynos, geis
tina, kad butų blaivi; matyti gali
ma nuo penkių iki dešimts. (5 to 
10) h J. V.

1462 Peoria St. 2-pd floor front

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys 

vienam vyrui, 18 gatvės apie
linkėje. Atsišaukite į “Naujie
nas“ pėtnyčioj arba subatoj.

Bqx 401

PABMVIMUi
PARSIDUODA bučernė ir 

grosernė. Biznis ir vieta atsa
kanti. Jieškančiam gero biznio 
patartina pamatyti. Kreipkitės į 
“Naujienas” laišku 1789 S. Hal
sted St. Bos 898.

PARDAVIMUI cigarų cigarę- 
Jtų, delikatesen ice creamMr ki
tokių reikalingų tJalykij. Savi
ninkas turi persikelt 
man. Atsišaukite:

1734 So. Union

savo

Ave.

. A i,..

na-

PARDAVIMUI
ANT PARDAVIMO grosernė 

ir bučernė, lietuvių apgyventa. 
Parsiduoda pigiai.

Atsišaukite
4104 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, su namu, kaina 
000. Atsišaukite

. Z. DUBSKY, 
5358 So. Robey St.

$17,-

PARDAVIMUI bučernė -ii; 
grosernė. Gera vieta, pigi ren- 
da. Parduosiu pigiai. Atsišaukit 

5Q,8 W. 81 St., Chicago. 
Jei. Stewart 7857

PABDAVIMUI delikatesen štoras 
lysas ant 4 metų. Biznis išdirbtas 
gerai. 5 kambarių, gyvenimas, iš 
užpakalio. Renda $20 į mėnesį. 
Parduosiu už $350. Priežastis svar
bi.

4753 South Honore Str. .
Busiu namie nuo 4 po pietų iki 8 

valandų vakare, ir nedėlioj nuo 1 
iki 7 valandų vakare.

TURIU parduoti savo gražią 
$275 vertės Victrolą. Vartota 
tik 3 mėnesius. Yra idaug re
kordų, deimantinė adata. Kaina 
$65.00. Tel. Armitage 1981, 2502 

W. Division St. 2 flatas.

RAKANDAI
GRAŽUS dvigubų springsų fono

grafas, groja visus rekordus, su re
kordais ir deimantine adata. Taip
gi vėliausios mados parloro setas, 
valgoiho kambario sietas, miegamo 
kambario setas, karpetai, liampa, pa-
veikslai. Parduosiu sykiu ar dalimis, 
jūsų pačių kaina, 
didelio bargeno.
ja.

Nepraleiskite to 
Viskas kaip nau-

1926 So. Kedzie Avė.,
1 augštas

RAKANDAI ant pardavimo: 
1 'lova, šildomas ir virimui pe
čius, gramofonas su deimantine 
adata, vargonai; parduosiu pi
giai 10929 So. State St.

' RAKANDAI.
Pardavimui dėl 3 kambarių 

rakandai, lysas dėl 2 metų, kam
pinis flatas, karštu vandeniu šil
domas, visi kambariai šviesus. 
Gefa proga jaunai vedusiai po
rai arba daktaro ofisui. Dabar
tinis savininkas išvažiuoja į Ca- 
[ifomiją Atsišaukite.

J. N. ZEWERT & CO 
4377 Archer Avė.

NAMAI-ZEME
$500 CASH ir priimsiu automobilių 
ar lotą ar grosernę į mainus, namas 
randasi ant Bridgeporto, * randos į 
mėnesį neša $67, o į metus $804.00, 
spulkoit mokama $38 į mėnesį, dar 
kišenėn atlieka $29. Atsišaukit 
greitai. Savininkas gyvena 1957 
Canalport Avė. ant 2 floroj frentl

IŠSIMAINO
G-ių kambarių bungalow ant biz

niavo namo, nepaisant apielinkės, 
mainysiu ant loto, bučernės, restau- 
ranto, automobilio arba ant kitokio 
biznio. Bungalow ištaisymai vėliau
sios' mados.

IŠSIMAINO
4-ių flatų muro namas, South Si- 

dėje, 2 po 4 ir 2 po 7 kambarius, 
extra lotas, garadžius 8 mašinoms, 
mainysiu ant bizniavo namo, nepai
sant apielinkės, namas randasi su vė
liausios mados ištaisymais.

IŠSIMAINO
2 namai, vienas bizniavas, antras 

private namas, mainysiu ant loto, bu- 
cernės, arba ant kitokio gero biznio. 
Namai randasi 
me, geras nuošimtis ant 
gų-

geriausiame padėji- 
jūsų pini-

IŠSIMAINO 
2-jų flatų namas po 4 

barius, elektriko Šviesą, 
Parduosiu už $6,500, arba mainysiu 
ant loto, bučemes arba automobilio.

IŠSIMAINO
6-ių flatų kampinis muro namas, 

ant geros farmos, arba ant nedide
lio summer resort.

ir 4 kam- 
maudynės.

IŠSIMAINO
3-jų flatų muro namas, South Si- 

dėje, namo ištaisymai pagal šią ga
dynę. Mainysiu ant namo Bridgepor- 
to apielinkėje.

IŠSIMAINO
Bizniavas namas, su biznium, mai

nys ant private namo nepaisant apie
linkės. Namas randasi Brighton Par
ke.

PROGA FARMERIAMS
Išsimaino 4-ių flatų bizniavas mu

ro namas, savininkas mainys ant far- 
mos, bile kokioj valstijoj, arba ant 
mažesnio namo. Namas gali būti ki
tam mieste.

TIKTAIS $13,500
Už kampinį muro namą, 2-jų 

tų. Namo parankamai vėliausios 
elos. Savininkas priims mainais 
ką turite, mažesnį namą, lotą, bučer-
nę, arba garadžikus biznį, namas tu
ri būti parduotas arba išmainytas į 
trumpą laiką.

Ha
ma
kas

IŠSIMAINO
3-jų flatų muro namas, po 5 ir 6 

kambarius, namas randasi North gi
dėje. Namo ištaisymai pagal šią ga
dynę. Savininkas mainys ant biznia
vo namo, Brighton Parko apielinkė
je.

IŠSIMAINO LOTAS
Ant automobilio. Lotas randasi ge

roje apielinkėje, West Pullman, ne
toli Michigan Avė., lotas vertas $3,- 
000.00. Parduosiu už $1,900, aiba 
priimsiu mainais nedidelį groserį, 
kaipo pirmą įmokėiimą, kas pirmes
nis tas laimės.

LIKĘS BARGENAS ANT 
ARCHER AVENUE

Proga suprantančiams biznieriams, 
parsiduoda lotai ant Archer Avenue, 
kampas Francisco Avė., .didžiausioj 
ateities vietoj, kui* dabar namai sta
tosi nuo $50,000 iki $100,000 geriau
sioj biznio vietoj’, kur visi biznieriai 
darę gerus pinigus, tai katrie dar ne 
atradote sau laimes, tai nepraleiski
te progos, kur jums atneš didelius 
pinigus. •

Virš minėtais bargenais ir reika
lais kreipkitės pas:IRANKG.LUCASl

4116 Archer Avė., 
Phone Lafayette 5107.

PARDAVIMUI lotas prie 
VVestern Avė. ir 70 St. Geriau
sioj vietoj, Britigąns subdiVi
sion. Parduosiu pigiau kaip pir
kau. Man kainuoja $900, par
duosiu už $750. 2502 W. 69 St.

Tel. Republic 5705

NEPIRKITE ŠIŲ NAMŲ!
Pakol nepamatysite jų. Namai ne

paprastai pigus, pamatę stebėsitės 
jų pigumu.

PARDAVIMUI Brighton Parke 
puikus 2 augštų muro namas; 2 fla
tai po 6 didelius kambarius; pir
mas flatas karštu vandeniu šildo
mas; namas statytas Šią vasarą pa
gal nąu.jos mados; reikia įmokėti 
$6,000; kaina greitam pardavimui 
$14,000; vertas $15,000.

PARDAVIMUI naujas 2 augštų 
muro namas 2 flatai po 4 didelius 
kambarius; su beisinentu ir ant- 
stoge; namas randasi Brighton Par
ko lietuvių apielinkėje; reikia įmo
kėti $5,000 ar daugiau; kaina $9,- 
500.

Turiu pigių namų Brighton Par
ke, 18-tos, Bridgeporto, Vienuolyno 
apielinkėse ir kitose Chicagos daly
se. šitie namai yra pigus, kadangi 
turi būt parduoti j trumpą laiką.

Atsilankykite diena ar vakarais 
pas:
BRIGHTON REALTY COMPANY.

J. Yushkevvitz, vedėjas 
4034 Archer Av., prie Californią A v.

GERIAUSIAS KALĖDOMS 
BARGENAS’

6 kambarių cottage ir. garad
žius, visi įrengimai. Savininkui 
reikia pinigų, atiduos už $2,700. 
Veikite greitai. $1,500 įmokėti, 
už kitus morgičius.

J. N. ZEWERT & CO., 
4377 Archer Avė.

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, 6 šeimynoms, $81 
rendos. Parduosiu už $6800. At
sišaukite j blekinių dirbtuvę.

1625 So. Jefferson St.

Tel. Prospect 4345
PADARYKITE PINIGŲ SU 

HENRY FORD

Didžiausiame Calumet Harbor 
Distrikte. Prie didžiausio jūrių 
atidengimo vandenų prospekto. Pir
kite biznio lotus už 1/5 pinigais, o 
kitus po 1 nuošimti i menesj. Tie 
lotai yra skersai gatvės nuo Ford 
Motor Co. dirbtuves, kuri dabar yra 
statoma. Atsišaukite, nuvešime su 
tomobiliu, kad pamačius distriktą.

Calumet Harbor Realty Org.
Room 800-20 E. Jąckson Blvd.

Tel. Wabash 5212
PARDAVIMUI PRIE 

HELMHURST

Didelis 50 pėdų lotas tik už $100 
įmokėjus. Kitus mėnesiniais išmo
kėjimais. Yra gasas, vanduo, suros 
ir šaligatviai. Taipgi yra gražus, 5 
kambarių bungalow, fumace šildo
mas, tik $500 įmokėjus ir po $37.50 
į mėnesį. Kaina $5,200 ir aukščiau. 
Del tolimesnių informacijų rašykite.
PAUL ALŪNAS, c/o P. PAUTH, 

29 So. La Šalie St,
Room.' 1032.

PARDAVIMUI 4 flatų muro 
namas arba 80 akrų farma, gra
žioj vietoj, su gražia žuvinga 
upe ir gražus sodnas, apie 80 
vaisinių medžių. Priežastis — 
moteries liga. Busiu du mėnesiu 
po num. 5926 S. Elizabdth St., 
Chicago, III. Klauskit J. Kairis.

PARDAVIMUI Tik 40 minutų va
žiuot dirbtuvėm o Jaukuose gyvenk, 
ir laikyk gyvulių. Štai 5 ruimų na
mas, baismentas barnė, garadžius, 
šaudės ir viskas nauja muro, su 
medžiais daug materijolo plytų ki 
tam namui, 8 lotai 30x133 kiekvie
nas; vieta prie Kazimierinių kapi
nių. Cash $3,500 imsiu lotus ar 
namą mainais, Esu vienas pasisku; 
binkite. Agentų' nereikia; taipgi 
Kalėdoms paaukoju dvi drukuoja- 
mas mašinas (Portėx) baksas ir nau 
ja mašina $25, kita $12.

J. G.
10330 S. Turner Avė. 
Mt. Greenvvood, III.

PARSIDUODA medinis 2 pagyv. 
namas, garadžius 2 karams, didelė 
daržinė 2 lotai, karvė ir 5 žąsys, 50 
vištų. Kaina $5,500. Saidokai, suros 
ir elektrą. Savininką galima rasti 
namie vakarais ir šventomis dieno
mis. West Pullman

12417 So. Carpenter Str.

BARGENAS. Parsiduoda du 
bizniu ir didelis gyvenimui fla
tas, kampinis namas po num. 
3935 So. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0368. arba mainysiu 
ant mažesnio namo.

NEPRALEISKITE ŠITOS PROGOS!
PARDAVIMUI beveik naujas 2 

aiPĄstų muro namas; 2 f lėtai po 6 
did.'Iius kambarius; kieto medžio 
iatrimuotas; karštu vandeniu šildo
mas su 2 boileriais; neša gerą nuo
šimtį; randėsi tirštai apgyventoj 
lietuvių kolonijoj; morgičius yra 
$5,500; parduosiu už $11,500; savi
ninkas gyvena ant pirmo floro; 
atsišaukite greitai ir pamatykite 
savininką sekančiu antrašu:

3423 So. Leavitt St., prie 35-tos

FARMERIAI, TIKRAS PIGUMAS 
Išmainysimi kampinį namą 8 flatai, 
po 4 kambarius ir Storas, aržuolo 
ištaisymai, elektriką, maudynės, ce
mentuotas beizmantas. Rendos $435 
ant mėnesio. Išmainysimi ant geros 
fa’rmos. v ,

JASUDES IR ABRAMAVIČE 
2015 So. Robey St.

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo 

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

sau dreses.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms. 
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die |

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,’

3288 So. Halsted St. 
Užpakaly malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

*—■■■  -.................■ ...................

IŠMOKITE BARBERIAUT1
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

trumpas kursas, dienomis ar vaka
rais, prirengs jus prie gero darbo. 
Ateikite ar rašykite dėl katalogo, 
kuriame nurodoma, kaip uždirbti ir 
mokintis, kaip padaryti daugiau pi
nigų.

THE MOLER COLLEGE
105 So* Wells SU Chicago* I1L

Av%25c4%2585ilabJe.su

